Generell Informasjon
Farger

Pin & Sleeve forankring

Metallene

Brown

Black

Galvanisert

Cor-Ten©

Slate

Green

Vanlig stål

Aluminium

EverEdge sine stålkanter er først
galvanisert og deretter pulverlakkert i et
utvalg av farger. Har man et spesielt ønske
kan man etterspør i henhold til ønsket
RAL kode.

Pin & Sleeve kan tilbys om du tror det
er nødvendig. Systemet er satt sammen
av to komponenter. En plastbrakett
laget av gjenvunnet plast og en bardun
laget av 10mm armeringsstål.

Merk: Vi kan ikke garantere at fargen vil være
nøyaktig som ønsket

Dette er en kostbesparende og god
løsning når underlaget krever det. Det
anbefales å bruke pin & sleeve i løse,
sandholdige masser/jord. Den er også
god og bruke hvor det er mye stein og
sprengmasser.

Et utvalg av metaller er tilgjengelige hva
gjelder vår custom serie - Titan. Disse
metallene er vanlg stål, galvanisert stål,
rustfritt stål, Cor-Ten og aluminium.
Våre standard kanter, Classic og ProEdge
er laget i stål som så er varmgalvanisert.
Deretter blir disse kantene pulverlakkert
med en polyesterbasert pulverlakk.

Ofte stilte spørsmål

2.5mm

1.6mm

Hvor fleksibel er EverEdge

Hard grunn

Dette er veldig avhengig av tykkelse,
høyde (dybde) og ikke minst lengden
på kanten. Som en hovedregel kan vi si
at alt er veldig fleksibelt opptil 2,5mm
tykkelse. Dette klarer man å bøye til den
kurven eller vinkel man ønsker. Lett å
bøye i 90 grader.

Start med å løsne jorden med en hakke.
Installer kanten. Å bruke Pin&Sleeve vil
muligens være en god løsning.

Hvordan legger man asfalt opptil
en stålkant?

Hvor lang levetid har EverEdge?

Her må vi nesten si at “common sense”
må være regelen. Sørg for støtte på den
siden man ikke skal ha asfalt og slå ned
trespyd for å støtte opp kanten. Pin &
Sleeve kan også benyttes.

Hvilken skal jeg bruke?

Myk grunn

Vurder hvilken dybde du trenger ut
ifra kantens funksjon. Skal den avslutte
beleggningsstein eller skal den ramme
inn et blomsterbed. Uansett kan alle
classic dybdene kobles sammen som
vist på bildet.

Nå du setter kanten anbefaler vi å
legge en liten stein eller skår av en flis
e.l. under kanten. Dette vil forhindre at
kanten vil bli trykket enda lengre ned
enn det man ønsker.

Må man bruke sement?
Vanligvis ikke men dette er litt avhengig
av formålet med kanten og trafikk.

EverEdge galvaniseres med et minimum
av 20micron med zink og deretter et tykt
lag med pulverlakkering (50-70 micron).
Vi forventer at systemet varer veldig lenge
og minimum 15år.

Hvordan kutter man EverEdge?
Det beste er å bruke en vinkelsliper med
metallblad. Men, vurder om kutting
egentlig er nødvendig. Kan kanten bøyes?
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