Via flex ®

Aluminiumkantafgrænsning af stier og bede

For den rene kantning og afgrænsning
af stier, veje, plæner og bede.

Åbenlyse Fordele
• Tidsbesparende – enkel at montere
• Fleksible længder, der enkelt bøjes i kurver, radier
og hjørner – to profilhøjder at vælge imellem
• Enkel at afkorte – ingen behov for
efterbehandling af skærekanter
• Resistent mod mekaniske påvirkninger og vejrlig

Viaflex® bruges til at skabe en ren og enkel adskillelse af forskellige arealer i landskabet. Viaflex® er et specialprofil i aluminium, der kombinerer fleksibilitet og formbarhed
med en meget høj stabilitet, hvilket gør det ideelt i anvendelser som kantafgrænsning
ved materialer, hvor et stort vandindhold kan forekomme – som muld, grus, flis – eller
op mod skærver, asfalt eller beton. Det er også ideelt som kantning ved ”grønne” tage,
omkring bede og græsarealer.
Viaflex® er hurtig at montere, lavt spild og ingen behov for specialværktøj. Til trods for
materialets lave egenvægt er det ekstremt stærkt og modstandsdygtigt. Rådner ikke,
ruster ikke og kollapser ikke. Rene kanter og overflader gør det sikkert at montere og
arbejde med i det daglige vedligehold. Den specielle profiludformning sikrer ikke kun
en høj stabilitet, men gør det også muligt at samle profilerne uden skruer og nitter.
Et omfattende program af tilbehør tillader en næsten ubegrænset kreativitet i landskabs-udformningen.

• Vandbesparende vanding grundet minimeret
risiko for, at vandet løber ud i siderne
• Forenklet kantpleje med minimeret risiko for,
at rødder gror under og vegetation over kanten.

Tekniske data:
Materiale:

Aluminium-legering AIMgSI 0,5

Overflade:

Naturlig aluminiums finish

Dimensioner:

Profilhøjder: 97 mm og 150 mm
Længder:
2500 mm og 5000 mm

Montering:

- Monteres direkte ned i grunden eller i beton
- Yderligere forankring med aluminiums anker,
300 mm eller 400 mm – afstand mellem ankrene
ca. 1250 mm
- Yderligere forankring med profilvinkel 80 mm lang og
65 mm bred. Anvendes ved beton, asfalt, tage e.l., hvor
det ikke er muligt at anvende jordanker.

Jordspyd

Anvendes hvor man gerne vil have en samling uden overgang (ende mod ende samling). Påmonteret ligger samlemuffens top 8 mm under profilhøjden, og er derfor ikke
synlig. Samlemufferne er ikke absolut nødvendige, da
Viaflex® profilerne kan skydes ind i hinanden.

Vinkelstykke:

Vinkelprofil i aluminium – 90 gr. – kan formes i grader efter
ønske. Længde 75 x 75 mm. Kan monteres såvel indvendigt
som udvendigt på profilet.

T-stykke:

T-stykke i aluminium 75 x 75 x 75 mm.

Cirkel:

En færdig cirkel med diameter Ø 1000 mm kan leveres i
profilhøjden 97 mm. Diameter Ø 1500 kan leveres som to
halvcirkler, hvor profilerne skydes ind i hinanden. Det er også
muligt selv på stedet at bøje profilet i radius Ø 1500 mm.

Jordanker

Forankrings vinkel

T-stykke
vfd 1180

Profilerne skydes ind i hinanden

Samlestykke:

Yderligere information på www.udventar.dk eller www.sachsenband.de.
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