
Elegante en moderne afboording
DE ELEGANTE SCHEIDING VOOR TUIN

Edgi 75
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Toepassingen

  PUBLIEKE TUINEN

  PRIVÉ TUINEN

Voordelen

  Lange levensduur 

  Simpele plaatsing, zonder bouten
of pinnen

  Herbruikbaar

  Hoge kwaliteit
(staal van 1,5 mm dik)

  Licht, gemakkelijk en snel
te plaatsen !

STEVIG EN DISCREET
Edgi 75 afboordingen creëren 
elegante contouren in een tuin. 
Ze zijn ideaal voor het aanleggen 
van een kronkelig grindpad of het 
netjes afbakenen van een gazon. 
Met een keuze uit Corten- staal of 
met een zwarte bekleding passen 
ze zich aan elke situatie aan. 

EENVOUDIGE EN SNELLE PLAATSING
Dankzij het verbindingssysteem, waarvoor geen extra 
gereedschap nodig is, kan de Edgi 75 eenvoudig en snel 
worden geplaatst. Ze kunnen gemakkelijk worden gebogen om 
rondingen en rechte hoeken te creëren.
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Zwarte bekleding

Corten- staal

Nuttige lengte: 95 cm
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De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar 
in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending 
van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 03/2022

Edgi 75

Kenmerken
Lengte: 1 m / 95 cm nuttig

Zichtbare hoogte: 4 cm

Totale hoogte: 17,5 cm

Dikte: 1,5 mm

Gewicht: ± 1 kg/stuk 

Materiaal: Staal

Afwerking: zwarte bekleding
of cortenstaal

Verpakking: doos van 10 stuks
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Ontdek het volledige gamma op: 
www.matgeco.be

Plaatsing

1.  Voorbereiden
Markeer uw gewenste vorm 
(recht, cirkel, enz.) met 
behulp van een touw en 
kleine paaltjes. Steek een 
schop ongeveer 8 cm in de 
grond langs de markering.

2.  Plaatsen
Steek de eerste Edgi 75 in 
de grond zonder hem in 
de bodem te bevestigen en 
verbind de volgende delen 
er één na één aan.

3.  Op niveau
Tik voorzichtig de bovenzijde 
van de afboording op de 
gewenste hoogte. Laat 
maximum 4 cm zichtbaar 
boven het grondniveau voor 
een optimale stabiliteit.

Edgi 75 wordt heel eenvoudig en snel geplaatst. Dankzij zijn vergrendelingssysteem 
kan elke rand aan een andere worden bevestigd (1), er is geen gereedschap nodig. De 
twee randen worden eenvoudig aan hun uiteinden over elkaar geplaatst (2). Ze worden 
vervolgens aan elkaar bevestigd door een draaibeweging (3).

Verbindingssysteem

Gebruik voorzorgsmaatregelen

U kunt de afboording 
plooien met behulp van 
een werkbank (bij het ge-
bruik van een bankschroef, 
houtblokken gebruiken om 
krassen te voorkomen) of 
een houtblok. Buig de delen 
handmatig voor het creëren 
van een cirkel of vrije vorm.

Het zagen van overtollige 
lengte wordt afgeraden. 
Laat overtollige lengte over-
lappen voor optimale stabi-
liteit.

Indien u dit wenst kunt u over-
lappende delen vastmaken 
door een gat te boren en de 
delen aan elkaar te bevestigen 
met een bout en moer. Gebruik 
dan bij de zwart beklede versie 
een primer om de materialen 
tegen corrosie te beschermen.

4 cm


