MT Cvek

Urejanje okolja in urbana oprema...

Gramiflex ®
z vgrajenim kanalom za cevi in električne
kable za:
poti, gredice, peskovnike in igrišča,
varno napeljavo cevi in električnih
kablov do zalivalnih in
električnih sistemov.

Novi inovativni sistem za vrtne obrobe Gramiflex® omogoča neopazno ločevanje
travnatih površin in gredic, hkrati pa nudi kanalni sistem za cevi in kable. Na vrhu vsakega
aluminijastega dela je odprt kanal, skozi katerega lahko zlahka napeljete vrtno cev ali
napajalni kabel premera 1,27cm. Sistem omogoča skoraj neopazno napeljavo cevi in
električnih kablov za sisteme vrtne osvetljave, zalivanja, zvočnikov in govornih
naprav. Zgornji del nad kanalom je rahlo zaokrožen, zato
μ ni nevarnosti, da bi se
poškodovali, ko boste po trati hodili bosi. Ker ti odporni aluminijasti deli ne zarjavijo,
zgnijejo ali razpadejo, so vaši kabli in cevi

zaščiteni pred skoraj vsemi oblikami mehanskih vplivov. Profil v obliki črke S pod
kanalom pa zagotavlja, da bo vaša vrtna obroba ostala trdno pritrjena.
Sistem za vrtne obrobe Gramiflex® lahko namestite ročno, brez uporabe posebnega
orodja. Izkopavanje ni potrebno. Za izdelek je na voljo širok izbor dodatkov. Stranke se
lahko odločijo za modernejši videz in izberejo naravno srebrno prevleko ali pa aluminijaste
μ
elemente z nevpadljivo anodizirano temno bronasto prevleko, s katero
obroba postane
nevidna.

Kakšne so prednosti:
varna in neopazna namestitev vrtnih cevi in
električnih kablov,
odpornost na mehanske in vremenske vplive,
zaokroženi deli za zaščito stopal in varno
vzdrževanje vrtov,
preprosta in hitra namestitev (kanal leži na
travi),
dovolj velika prožnost za oblikovanje rahlih
zavojev (pribl. polmer: 4m),
preprečuje izsuševanje trave in rastlin,
prihranek vode za namakanje gredic zaradi
zmanjšanega odtekanja vode pri straneh,
enostavno vzdrževanje obrob zaradi zmanjšanega
podraščanja korenin in preraščanja vegetacije,
aluminijasta zlitina, ki je odporna proti koroziji
in primerna za recikliranje.

Tehnični podatki in vrste delov:

Dodatki: vezna cev

Material:

aluminijasta zlitina AlMgSi 0.5

Prevleka:

naravna aluminijasta prevleka ali
anodizirana temna bronasta

Mere:

višina dela:
debelina dela:
notranji premer kanala za cev/kabel:

Dolžine:

ravni del

85 mm
2 mm
18 mm

za povezavo delov,
dolžina: 80 mm

vhodno/izhodni del

za vstavljanje in dostop do cevi ter
električnih kablov,
velikost odprtine: pribl. 20 x 80 mm
dolžina: 200 mm

kotni vezni del

90° in 135°

Sistem Grami flex ® je zaščiten z zakonom.

1.000, 1.750 ali 2.500 mm

vhodno/izhodni del

vezna cev

kotni vezni del
90° in 135°

Za več informacij obiščite našo spletno stran, ki vsebuje dodatna navodila za namestitev, primere namestitve, tehnične podatke, ponudbe in
oznake proizvodov.
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Podatki se lahko s tehničnim napredkom spremenijo brez predhodnega obvestila.
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