Produktsortiment

Classic

ProEdge

Kommer i 1meters lengder i enten 1,6mm
eller 2,5mm tykkelse. Kanten produseres
i 3 dybder: 75mm, 100mm og 125mm.
Med tenner er disse dybdene hhv. 167mm,
192mm og 217mm dype. Kantene er
fleksible og brukes for innramming av
blomsterbed og mindre gangstier. Tåler at
klippetraktor kjøres oppå.

2,5m lange og 2,5mm tykke lengder og
leveres i dybder på 75mm, 100mm og
125mm. med tenner er disse dybdene
hhv. 167mm, 192mm og 217mm dype.
Denne kanten er den profesjonelles
valg for kanting av lengre strekk,
gangstier i park og større oppkjørsler.
Brukes også mot asfalt og fallunderlag.

Titan

Custom

Lages på mål basert på kundens/
arkitektens spesifikasjoner. Lages
i 2,5m og 3m lengder og i tykkelser som
går fra 2,5mm opptil 10mm tykk. Kan
produseres i alle dybder. Vanligvis i
dybder mellom 150mm og 300mm.

Vi lager og leverer den kanten
du trenger.

Hageringer

Plantekasser

Forvalset 1,6mm tykk kant som danner
en sirkel på enten 600mm eller 900mm.
Leveres i pakker og med bolter for enkel
og rask installering. Kan også lages i
4mm tykkelser om man ønsker en mer
definert kant.

Kvadratisk, rektangulær eller sirkulære
plantekasser laget etter kundens ønske.
Kan lages i et utvalg av forskjellige
ståltyper også Cor-Ten.

EasyBed

Tree Guards

Ønsker man opphøyde grønsaksbed er
EasyBed løsningen. EasyBed bygges på
1,2,3. Disse modulære Bedene er 200mm
høye. Settes rett på bakken og kan utvides
med vår utvidelsespakke. Produsert i
galvanisert stål og kommer i fargene brunt
og sort.

Elegant og bestandig trebeskyttesle for
å beskytte nye trær mot buskap, rådyr
og andre mulige skadekilder. Leveres
enten pulverlakkert eller i en rustet
stål finish.

Se eget infoblad om generell informasjon og oftestilte spørsmål om våre produkt.
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