
Navodila za namestitev aluminijastih vrtnih obrob poti in gredic  

Sachsenband Viaflex®
 

 

 Profil Viaflex® (P10 ali P15) namestite tako, da največ 1/3 elementa sega iz tal oziroma iz površine 

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

 Montaža je mogoča z uporabo aluminijastih pritrditvenih klinov oziroma stebričkov (EN30/40), z 

uporabo kotnih pritrdilcev (PH80), ki jih pritrdite z jeklenimi žeblji (EN18/23ST) oziroma jih prilepite s 

posebnim lepilom (WFB310) ali pa z vbetoniranjem v vnaprej pripravljeno betonsko posteljico. 

 Aluminijaste letve se med seboj povezujejo z uporabo veznih elementov (V10/15N), ki jih potisnete na 

zadnjo stran obrobe, kjer je tudi prostor za aluminijaste stebričke, saj tako dosežete nepretrgan in 

enoten sprednji del, ki je prijeten na pogled. 

 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! 

 

 

Navodila za namestitev z ali brez aluminijastih stebričkov  
 

• Z lopato ali drugim orodjem naredite zarezo, v katero položite profil (P10/15NL). Z gumijastim 

kladivom ali s pomočjo kosa lesa enakomerno jo 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 z uporabo aluminijastih klinov (EN30/40). 

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

obrobo dodatno utrditi. To storimo z uporabo aluminijastih pritrditvenih klinov ali z vbetoniranjem 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. 

 
 

 



Navodila za namestitev z uporabo kotnih pritrdilcev 90° 
 

• Kotni pritrdilec 90° (PH80) namestite na profil (P10/15N) tako, da ga na začetku ali na koncu letve 

preprosto nataknete na letev in potem potisnete do želenega mesta. Od podlage in oblike (morebitne 

krivine), ki jo želite ustvariti, je odvisno koliko kotnih pritrdilcev 90° je potrebno namestiti na letev; 

na aluminijasto letev dolžine 2,5 metra se namesti od 3 do 5 kotnih pritrdilcev 90°. Z lopato ali 

drugim orodjem naredite zarezo, v katero položite profil, vključno s kotnimi pritrdilci 90°. 

• Glede na namembnost obrobe in območje uporabe, kotne pritrdilce 90° pritrdite z jeklenimi žeblji 

(EN18/23ST). V kolikor pritrjevanje z žeblji ni mogoče (npr. zelene strehe), obrobo lahko pritrdite s 

posebnim, vremensko in UV-odpornim lepilom (WFB310) ali uporabite vijake. Površina za lepljenje 

mora biti gladka in čista.  
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