
Navodila za namestitev vrtnih obrob za gredice 

Sachsenband Cortiflex®
 

 

 Profil Cortiflex® (C105N ali C160N) namestite tako, da največ 1/3 elementa sega iz tal oziroma iz 

površine poti, narejene iz materialov, ki se vežejo z vodo. 

 Profil lahko namestite tako, da ga enostavno položite v utor, ki ste ga v ta namen naredili v podlago in 

ga dobro pritisnete ter utrdite, lahko pa (neobvezno) uporabite tudi posebna betonska oziroma talna 

pritrdila, t.i. sidra (CBA20), ki služijo za dodatno pritrditev v zemljo ali vbetoniranje. 

 Letve se med seboj povezujejo z veznimi elementi (CV90/45) ali s kotnimi elementi 

(CEV105/160N90), ki jih na samo letev pričvrstite z uporabo M8 vijakov s polkrožno glavo, 

podložkami in maticami (SV2AM). 

 Letve skrajšate enostavno z uporabo žage za kovino. Pomembno je le, da zagotovite kar se da raven 

rez. 

 Opozorilo: Pri polaganju na travnate površine upoštevajte višino košnje kosilnih naprav! 

 Opozorilo: Prosimo, upoštevajte, da je rja del materiala CORTEN jeklo. Le-ta lahko privede 

do obarvanosti okoliških materialov! 

 

Navodila za namestitev z ali brez betonskih/talnih pritrdil  
 

• Z lopato ali drugim orodjem naredite zarezo, v katero položite profil. Z gumijastim kladivom ali s 

pomočjo kosa lesa profil enakomerno potisnite v tla. Po potrebi z lopato odstranite več zemlje ali jo 

zrahljajte. Večje kamne in druge trde predmete odstranite. Profil lahko pritrdite v podlago tudi z 

uporabo betonskih/talnih pritrdil (CBA20). 

• Kadar se profil namešča v bolj frekventna območja (npr. kolesarske poti ali pešpoti), je potrebno samo 

obrobo dodatno utrditi. To storimo z uporabo betonskih/talnih pritrdil, s katerimi obrobo dodatno 

pritrdimo v podlago ali jo vbetoniramo v betonski točkovni temelj ali v betonsko posteljico. V tem 

primeru je potrebno vrhnjo plast zemlje odstraniti, pripraviti betonsko podlago in vanjo potisniti profil. 

Luknjo zasujemo z zemljo ali drugo bazno plastjo. 
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