Ayka-45-Flex

160511

Hajlítható, műanyag, L-keresztmetszetű térkőszegély 1000x80x45
ELŐNYÖK
Rugalmas, dilatációs kapcsolóelem elkerülhető az illesztések
szétnyílása fagyok idején, illetve a hőtágulásból adódó alakváltozás nyáron
Különböző talajtípusokhoz alkalmazható rögzítő elemek acél
penge az átgyökeresedett talajhoz, rugalmas műanyag tüske,
nagy felülettel laza talajszekezethez és acél szeg rögzítőelem a
keményebb talajtípusokhoz
Egyszerű méretre vágás 5 és 10 cm-es osztású mérőskála a
szegély oldalán
Betonágyazat nélküli beépítés felgyorsult kivitelezés, továbbá a szegély melletti növényzet kiszáradásának elkerülése
Talpas kialakítás felfekvőfelület a szegély süllyedésének
és kiemelkedésének megakadályozására
Fóliaalagút kialakítása növénytermesztéshez bordázattartó csatlakozóidomok a szegélyen

KIÍRÁSI SZÖVEG
5 mm látszó élű és anyagvastagságú, 4,5 cm magasságú, 1 m hos�szúságú lépésálló műanyag térkőszegély, 45-60 mm vastagságú
térkövekkel való szegélyezéshez, kerti utak, gumi és vízáreresztő
burkolatok oldalsó megtámasztására, egyenes vagy íves formákhoz,
rugalmas dilatációs kapcsolóelemmel egymáshoz sorolva, rögzítő
tüskével stabilizálva; tömeg: 0,40 kg/db; szín: fekete (egyéb rendelhető színek: zöld, barna); leszállítva és szakszerűen beépítve.

ALKALMAZÁSTECHNIKA
45-60 mm vastagságú térkőburkolatok megtámasztásához, rekortán
gumiburkolatok szegélyezéséhez, vízáteresztő burkolatok szegélyeinek
kialakításához alkalmazható lépésálló
műanyag elem, mind egyenes, mind
íves formák kialakításához.

MŰSZAKI ADATOK
Méret (mm):

1000 x 80 x 45

Alapanyag:

UV- és fagyálló újrahasznosított polipropilén

Szín:

Fekete (egyéb rendelhető színek: zöld, barna)

Súly (kg/db):

0,40

Látszó él (mm):

5

Elméleti hajlítható ív sugár (cm):
Rögzítő elemek:
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FÓLIAALAGÚT KIALAKÍTÁSA
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