
The CORE Edge powered by ECCO afboordingsmaterialen zijn 
vervaardigd uit 1.6mm zacht staal en voldoende sterk voor 
grasmaaiers en lichte voertuigen. Deze �exibele, stalen 
afboordingen kunnen snel worden geïnstalleerd zonder 
speciaal gereedschap. Eenvoudig te plaatsen in rechte lijnen 
en gebogen vormen of ter plaatse te buigen in hoeken. 

Gazon- en borderranden

Afwerking van paden en terras

Bloembed of moestuin

TOEPASSINGEN

STERKEENVOUDIGE
INSTALLATIE

TROEVEN

Elk type afboording, met uitzondering van het gepatineerde 
staal (Cor-ten), is voorzien van een 20 micron gegalvaniseerde 
zinklaag. De zwarte (RAL 9005) afboordingen zijn voorzien van 
een UV-bestendige polyester poedercoating van 110 micron 
die verkleuring voorkomt en een duurzame, 
stralingsbestendige laag vormt, goed voor een gegarandeerde 
levensduur van meer dan 20 jaar.

De Cor-ten afboording krijgt een stabiele roestlook bij 
blootstelling aan de natuurelementen. Het staal oxideert en 
deze beschermende laag vertraagt de mate van toekomstige 
corrosie aanzienlijk.

De verankeringspinnen bevatten een unieke vouw in het 
midden, waardoor het grondanker wordt versterkt en de 
afboording ideaal is voor gebruik in zwaardere grond. In geval 
van een losse bodem, kan er optioneel voor een pin van 
300mm worden gekozen om de stabiliteit te garanderen. 
Dit accessoire is apart verkrijgbaar.

Materiaal

Materiaaldikte

Totale lengte

Flexibel staal

1000mm 

1075mm

1.6mm

Bruikbare lengte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

5 borders (5m totaal)Aantal per verpakking

AFMETINGEN

Vooraanzicht Grondanker Gewicht

65mm

100mm

150mm

85mm

95mm

115mm

1.04Kg

1.42Kg

2.25Kg

1075mm

In ieder pakket zit er een installatiedocument met extra informatie.

WEERSBESTENDIG

CORE EDGE powered by ECCO
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De dubbele bevestiging 
zorgt voor een veilige en 
stevige verbinding tussen 
de beide afboordingen, 
waardoor de installatie 
snel en makkelijk verloopt. 
Een knijptang volstaat om 
twee afboordingen te 
verbinden.

KLEUREN EN AFWERKING

Galva

Zwart (RAL.9005)

Op onze website www.eccoproducts.eu kan je nog meer 
informatie vinden over de diverse afboordingsmaterialen. 
Product-, troeven- en plaatsingsvideo’s zijn dan weer 
beschikbaar op het ECCO Products YouTube kanaal.
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