
MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...

za jasne obrobe in razmejevanje gredic,
trate, poti iz peska ali proda, tlakov

Cortiflex® 



veznimi elementi potrebujemo samo en ključ za M8 vijake. Ti so izdelani
iz nerjavečega jekla V2A in so že v kompletu s podložkami in maticami.

Poleg 90° kotnih veznih elementov sta na voljo tudi 45° in 90° vezni
element, s katerima lahko ustvarimo tudi T povezave in druge kote. 

Cortiflex® profili so izdelani iz valjanega Corten jekla (S355J2W).
Želena plast patine je narejena v roku le nekaj tednov in
doseže svoj   končen izgled po približno enem letu.

Cortiflex® se uporablja za jasno, trajno in privlačno razmejevanje različnih
konstrukcijskih materialov (gredice, trata, tlaki, pesek, prod ipd.). Specifični
material Corten jeklo ima toplo patino, ki poskrbi za posebne vizualne učinke
in povezuje zgodovinski in podeželski značaj. Vgrajeni profil je visoko
stabilen zaradi pritrjevanja z betonskimi oziroma talnimi pritrdili, t.i. sidri. Na
voljo je profil v dveh višinah (105 mm in 160 mm), kar omogoča, da obrobo
lahko namestimo tako, da je zgornji rob viden in služi kot dodatna dekoracija.

Za potrebe pritrjevanja sider oziroma povezovanja z veznimi in kotnimi

profil v dveh viš  inah: 105 mm in 160 mm,

enostavna in hitra namestitev,

visoka stabilnost,

odpornost na mehanske in vremenske vplive,

pro ž  ni deli, ki jih lahko oblikujete v zavoje,
polmere in kote,

š  iroka paleta dodatkov za najbolj raznolike 
mo ž  nosti oblikovanja,

zasajena območja ob robu profila se ne bodo 
su š  ila,

prihranek vode za namakanje gredic zaradi 
zmanj š  anega odtekanje vode pri straneh,

enostavno vzdr ž  evanje obrob zaradi 
zmanj š  anega podraš  čanja korenin in preraš  čanja
vegetacije, okoliš  ki material pa se ne bo posuval.

Corten jeklo S355J2W

Prevleka: valjano jeklo, kasneje prevlečeno z nerjavečo prevleko

Mere: višina dela: 105 in 160 mm

debelina: 3 mm            

dolžina: 2.400 mm

Možnosti pritrditve:

Betonski/ 
talni pritrdilec:

prevleka: valjano jeklo, kasneje
prevlečeno z nerjavečo prevleko

debelina: 5 mm

višina: 300 mm

širina: 60 mm

Dodatna oprema: 

Kotni vezni element: 

Vezni element:

Za več informacij obiščite našo spletno stran, ki vsebuje dodatna navodila za namestitev, primere namestitve, tehnične podatke ponudbe in oznake
proizvodov.

Podatki se lahko s tehničnim napredkom spremenijo brez predhodnega obvestila.

Proizvajalec:

i-send GmbH 
Hamburg/Germany
www.garden-edging.eu

betonski / talni pritrdilecprofi l vezni element 45° in 90°

K a k šne so prednosti :

www.mtcvek.si

Zastopnik in prodajalec za Slovenijo: 

MT Cvek d.o.o., Center IBI, vhod C5 

Jelenčeva ul.1, SI - 4000 Kranj, Slovenija 

tel.: +386 (0)4 251 14 20 / e-mail: vrt@mtcvek.si 

Tehnični podatki: 

Material: 

kotni vezni element 90°;
vijak / podložka / matica 

2,4 m dolg profil ima 12 odprtin za namestitev betonskih/talnih pritrdilcev in njihovo
pritrditev z vijaki. Odprtine na koncih profila so namenjene tudi povezovanju z veznimi ali
kotnimi veznimi elementi. Za pritrditev potrebujete 4 vijake s podložkami in maticami.

90° kot (možno ga je dodatno ukriviti po meri)

debelina: 3 mm

dolžina: 300 + 300 mm

45° in 90° kot

debelina: 3 mm

dolžina: 70 + 70 mm

višina: 60 mm 


