
Obrobe za zunanje ureditve sakralnih objektov, grobove, poti in cvetlične grede

Naše visoko kakovostne obrobe Cortiflex® in Viaflex®/Limaflex® izpolnjujejo vse posebne zahteve za zunanje
ureditve pokopališč, sakralnih objektov ter različnih zgodovinsko pomembnih zgradb in površin. Z uporabo
krogov iz aluminija ali z izdelavo lokov lahko estetsko uredite tudi žarna grobišča in/ali posipalnice.

Ko so obrobe enkrat vgrajene, so skorajda neopazne, kjub temu pa odlično opravljajo svoje naloge.
Zaradi stalne razmejitve trate in poti ali gredice imamo občutek, da so površine vizualno večje kot so v resnici.
Obrobe ne potrebujejo vzdrževanja, zato se tudi stroški znižajo.

Naše obrobe odlikujejo visoko kakovostni materiali, edinstven
videz in izjemna učinkovitost, poleg tega pa preprečujejo
nastanek korozije na sosednjih naravnih kamnih ali ploščah.

Cortiflex®

Posebna obroba s toplo patino, ki ji daje zgodovinski čar. Zelo
dobro se prilega v obstoječe zunanje ureditve, kjer so že
nameščeni oziroma uporabljeni različni železni elementi.

Obroba je izdelana iz visoko kakovostnega Corten jekla s
posebno patino z učinkom zarjavele površine. Patina trajno
preprečuje razjedanje jekla.

Viaflex®/Limaflex®

Nerjaveči aluminijasti profili v srebrni barvi zagotavljajo trajno
in učinkovito ločevanje trate in poti ali gredic.

• Enostavna montaža

• Vse obrobe lahko po želji ukrivite in
tako ustvarite loke in krivine ter jih po
potrebi poljubno skrajšate na primerno
dolžino

• Na voljo je široka paleta dodatkov,
kot so kotni in vezni elementi,
betonska pritrdila (t.i. sidra) in pritrdilni
elementi

• Številne zadovoljne stranke

• Na voljo so polni krogi različnih
premerov; primerni za žarne otoke
ali kot obrobe okoli dreves in grmovnic
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®/Lima ®
za krožno obrobo žarnega grobišča

Žare

®
za obrobo poti 

®
za obrobo groba

Primer krožne obrobe žarnega grobišča s profiloma Viaflex  /Limaflex® ®

Primer obrobe poti ali groba s profilom Cortiflex®

Tlakovci ali prod


