
K a k šne so prednosti :
estetske, urejene ter vzdrž l j ive obrobe vodnih
motivov in ribnikov, 

enostaven transport ter preprosta in hitra
namestitev, 

aluminijasta zlit ina, ki je odporna proti
koroziji, 

osnovni element omogoča različne možnosti
oblikovanja in pritrjevanja, 

vijugaste ali elegantne ravne oblike, 

elementi za pritrditev folije v različnih barvah in
za različne debeline folij, 

pritrditev osnovnega elementa s prilagodljivimi
betonskimi pritrdilci ali veznimi elementi.

OmniflexSistem za najvišje
zahteve glede oblike,
kakovosti in stabilnosti.

MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...



Podatki se lahko s tehničnim napredkom spremenijo brez predhodnega obvestila.

Proizvajalec: 

i-send GmbH

Hamburg/Germany

www.garden-edging.eu
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Posebni elementi za pritrditev folije skupaj z osnovnim sistemom

Omniflex  predstavljajo odlično rešitev za urejene in lepo oblikovane

obrobe ribnikov, vodnih motivov in bazenov, ki so obloženi s folijo.

Na voljo sta dve vrsti elementov za pritrditev folije. Tanjši pritrdilni

elementi z zaokroženimi zgornjimi zaključki so zelo primerni za

namestitev v naravnih oblikah, kot so npr. zaokrožitve in loki. Pritrdilni

elementi z ravnimi zgornjimi zaključki pa so bolj elegantni, posebno

primerni za ravne oblike. Na voljo so elementi za pritrditev folije iz

neobdelanega aluminija in eloksiranega aluminija v srebrni ali črni barvi,

poleg tega pa lahko izbirate tudi med elementi za različne debeline folij.

Pritrdilne elemente se skupaj s folijo namesti v osnovni sistem Omniflex.

Pri tem se folijo preluknja ter trajno in trdno vpne med osnovni in pritrdilni

element. Zapleteno lepljenje, kovičenje ali privijanje ni potrebno.

Pri pritrjevanju osnovnega elementa lahko izbirate med veznimi elementi

90°, ki imajo odprtinico za jeklene žeblje ali vijake in posebnimi

eloksiranimi betonskimi pritrdili - sidri, ki so zelo odporni proti koroziji.
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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 


