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Prezentacja firmowa

Z wielu zalet tego systemu na szczególn

uwag  zas uguj :

mo liwo  dowolnego kszta towania 

 brzegów nawierzchni,

atwy monta , bez konieczno ci wykonywa-

 nia wykopu,

estetyczne, niezauwa alne ograniczenie

 brzegów nawierzchni,

zmniejszenie kosztów oraz pracoch onno ci

 budowy nawierzchni,

mo liwo  monta u instalacji wodnej lub

 elektrycznej (EKO-BORD MAX). 

Obrze a wykonane s  z surowców wtórnych 

i system ten jest ekologicznym rozwi zaniem 

alternatywnym dla obrze y betonowych.

Produkty:

EKO-BORD UNI – wys. 45 mm, 

 d . 1000 mm, szer. 80 mm

EKO-BORD MAX – wys. 58 mm, 

 d . 1000 mm, szer. 80 mm

NOWO

EKO-BORD GRAND – wys. 78 mm, 

 d . 1000 mm, szer. 85 mm

EKO-BORD MINI – wys. 27 mm, 

 d . 1000 mm, szer. 65 mm

Obrze a nale y montowa  do pod o a

przed lub po u o eniu nawierzchni za pomo-

c  gwo dzi: z tworzywa (pod o a mi kkie,

np. trawnik, piasek) i z metalu (pod o a

twarde np. glina, t ucze ) – zalecana liczba 

gwo dzi na 1 m wynosi 3–5 sztuk. Uk adaj c

nawierzchni  na wie o usypanym i niedo-

statecznie zag szczonym pod o u, nale y za-

kotwi  obrze a za pomoc  gwo dzi w awie

z chudego betonu. Nacinaj c doln  pó k

obrze a EKO-BORD, mo na dopasowa  jego 

kszta t do brzegu nawierzchni. 

Obrze a czymy ze sob  za pomoc  z cza

typu „T”. Ko cow  faz  zabudowy jest zasy-

panie obrze y gruntem, a nast pnie dok ad-

ne zag szczenie gruntu wzd u  ich brzegów.

Dodatkowe elementy systemu: 

kotwy mocuj ce z tworzywa sztucznego

 (Ø 16 mm, d . 250 mm),

kotwy metalowe (Ø 8 mm, d . 300 mm).

EKO-PALISADA – NOWO

EKO-PALISADA jest alternatyw  dla drew-

nianych lub betonowych p otków i palisad. 

Doskonale nadaje si  do wyznaczanie cie-

ek i odgradzania rabat. 

W po czeniu z obrze em Eko-Bord Grand 

daje mo liwo  tworzenia ciekawych na-

wierzchni ogrodowych. 

Zalety:

trwa o  i odporno  na czynniki atmosfe-

ryczne,

estetyczna i wysoka jako  wykonania pro-

duktu,

mo liwo  kszta towania dowolnych linii,

szybki i atwy monta .

EKO-PALISADA wykonana jest z surowców 

wtórnych, co nie jest bez znaczenia dla na-

szego rodowiska naturalnego.

Uniwersalne obrze a

EKO-BORD
EKO-BORD to uniwersalne obrze a do wszystkich typów 

nawierzchni, m.in. kostki brukowej i granitowej, p yt chodnikowych, 

bruku klinkierowego, nawierzchni wirowych i gruntowych.
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