
Classic

Den permanente løsningen til et 
forenklet vedlikehold av gressplen, 
gangstier, oppkjørsler og blomsterbed

Leveres i lengder på 1 meter og i et utvalg av 3 forskjellige dybder, 
75mm, 100mm og 125mm. Systemet kan kobles sammen uavhenging av 
dybde.Tennene måler 94mm. Trenger du lengre lengder, se ProEdge.

Det er enkelt og går raskt  å installere EverEdge Classic. Det eneste du 
trenger er en hammer av tre eller gummi. Kantene overlappes med 6% 
av lengden og låses enkelt. Systemet er veldig fleksibelt og bøyes i de 
kurver man ønsker i samme prosess som det settes. Installer topp av  
kant på samme nivå som torv/jordnivå. Ingen ekstra deler er nødvendig.  

EverEdge Classic er sterkt nok for at en traktorklipper eller annet lett 
kjøretøy kan kjøre langs kanten.  Vi anbefaler å bruke vår 2,5mm tykke 
kant hvor man ferdes med tyngre kjøretøy.  

Selges i pakker med 5 x 1 meter (totalt 5 meter) og man kan velge 
mellom fargene brun, grå, galvanisert (ikke malt), grønn og sort.

EverEdge Classic overlappes og hektes sammen. Husk å legge til 6% av lengden for å kompensere for dette.

Spesifikasjon på galvanisering
EverEdge Classic produseres i henhold til BSEN 10346 2009 standard med minimum 20 micron med sink belegg.

Selges i pakker med 5 lengder (à 1m)
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Tilgjengelige farger

Løse masser i grunden?
Da anbefaler vi “Pin & 
Sleeve” løsningen

Brun Grønn

Galvanisert Antrasitt (grå)

Courtesy of Alton Towers

Leveres i 2,5mm kun i brun eller 
galvanisert utførelse

Sort

Typisk bruksområde

•  Plenkanter 
• Blomsterbed 
•  Gangstier 
•  Oppkjørsler (bruk  
 Hevy Duty)
•  Gravsteder
•  Beleggningsstein

For spørsmål og bestilling kontakt oss på 941 89 098 eller besøk oss på www.everedge.no 


