
Hosszú élettartam  korrózióvédelem EN MSZ 1461:2009-es
szabványnak megfelelő horganyréteggel
Ágyazat nélküli beépítés  laza talajszerkezetbe gumikalapács-
csal leüthető, tömött talajba ásónyomba illeszthető
Szabad vonalvezetés  ívek és sarkok kialakítása a helyszíni
igényeknek megfelelően
Modern formavilág  csaknem láthatatlan elválasztás
Stabil burkolatszél  hosszútávú, lépésálló kialakítás a füves és a
burkolt felületek között
Elmozdulásmentes beépítés  sorolhatóság a kialakított
összekötőelemmel és egyszerű rögzítés D8x300-as huzalszeg-
gel

ELŐNYÖK

RENDELJE

Nemesacélból, 
Corten acélból

vagy
Alumíniumból

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az GG-FF-175 lépésálló fűszegély a kert-
kivitelezés során a különböző felületek, 
kerti utak, ágyások, térburkolatok, kavi-
cssávok esztétikus, , szakszerű és tar-
tós elválasztására alkalmazható termék, 
amellyel egyaránt létrehozhatók egyenes 
és ívelt szegélyek.

GG-FF-175
Lépésálló fűszegély

KIÍRÁSI SZÖVEG

DIADEM® RÉTEGREND

2 mm látszó élű, 1 mm anyagvastagságú, 17,5 cm magasságú, 2 m hosz-
szúságú lépésálló acél fűszegély, MSZ EN 1461:2009-es szabvány szerinti 
horganyréteggel, kerti utak, térburkolatok, kavicssávok növényesített felüle-
tektől való elválasztására, szükség szerint az elemeket egymáshoz sorolva, 
300 mm-es huzalszeggel rögzítve, igény esetén ívbe vagy szögbe hajlítva; 
tömeg: 2,86 kg/db; leszállítva és szakszerűen beépítve.

Gyártmány: DIADEM® GG-FF-175
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.
Weboldal: www.diadem.com
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Green Up the Roof!

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

164048 

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos enge-
délyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk. 09055601
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MŰSZAKI ADATOK

Méret (mm): 2000 x 19,5 x 175

Anyag:
horganyozott acél (GG-FF-175); vevői igények alapján: rozsdamentes acél  

(GG-ES-175), Corten acél (GG-CS-175) vagy alumínium (GG-AL-175)

Felületkezelési minőség: MSZ EN ISO 1461:2009 (kb. 55 mikron)

Anyagvastagság (mm): 1

Súly: 2,86 kg/db (db=2 m)

Látszó él (mm): 2

Elméleti hajlítható ívsugár (cm): kb. 35

Lerögzítő tüske (mm): D8 x 300 huzalszeg

SOROLÁS ÉS EGYMÁSHOZ RÖGZÍTÉS

ÍVKÉPZÉS

SAROKKEPZÉS


