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Snel en eenvoudig te plaatsen afboording
in kwalitatief galva of cortenstaal

Maak kennis met de slimme
opvolger van de BASIC borders

Nooit eerder
zo eenvoudig

INFO
+ Snel en eenvoudig te plaatsen door middel van een hamer
+ Willekeurig te plaatsen verankering naargelang uw tracé
+ Lange levensduur
+ Zowel rechte lijnen, hoeken van 90° als glooiende vormen mogelijk
+ Omgebogen rand van de ankers en de borders zorgen voor optimale
veiligheid in het gebruik, zonder scherpe randen
+ Lange verankeringspennen met hoge slagvastheid
+ Beperkte zichtbaarheid van bevestigingsmateriaal na plaatsing
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Easyfix border
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Easyfix Pocket

Easyfix Anchor

Zowel te gebruiken in rechte lijnen

De verschuifbare pockets zijn

Solide verankering door de lange

als in glooiende vormen

willekeurig te plaatsen

pennen met hoge slagvastheid

Voor stijlvolle en meer
esthetische afboordingen op
aanvraag ook verkrijgbaar in
zwarte poederlak

Afmetingen
Easyfix 100 Galva: 240 x 0,10 x 10 cm
Easyfix 100 Corten: 240 x 0,15 x 10 cm
Hoogte ankers Easyfix 100: 29 cm
Afmetingen pocket 100: 12 x 9,6 cm

Uitvoeringen

Easyfix 150 Galva: 240 x 0,10 x 15 cm

Beschikbaar in 3 versies : galva (1 mm),

Easyfix 150 Corten: 240 x 0,15 x 15 cm

cortenstaal (1,5mm) of zwarte poederlak (op

Hoogte ankers Easyfix 150: 34 cm

aanvraag). Pockets in aangepaste kleuren

Afmetingen pocket 150: 12 x 14,6 cm

(grijs of bruin) naargelang de gekozen versie.

Verpakkingsinhoud
De verpakking omvat 6 afboordingen van elk 240 cm, 18 pockets en 18 verankeringspennen,
goed voor het verwerken van bijna 15 lopende meter kantopsluiting.

Toepassing
Geschikt voor alle zones waar
niet op gereden wordt zoals
verharde oppervlaktes, terras,
bloembed, gazon, moestuin, ...

Eigenschappen
ECCOborders Easyfix is de slimme opvolger van de ECCOborders BASIC en is
conceptueel bedacht op basis van de input van de professionele gebruikers. De Easyfix
afboordingen zijn ontworpen om op een eenvoudige, snelle en esthetische manier
tuinpaden, terrassen, bloem- en grasperken van een mooie afwerking te voorzien.
Kenmerkend is hun eenvoudige installatie en de talrijke toepassingsmogelijkheden
en diverse uitvoeringen. Bent U op zoek naar een kwalitatieve, doch eenvoudige
afboording, dan is de ECCOborders Easyfix een mooie keuze!

Ontdek ook de oplosssingen voor
waterdoorlaatbare verhardingen
ECCOgravel grindplaat

ECCOdal grasdal
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