
ELŐNYÖK
•   Stabil szerkezet a merevítő diafragmának köszönhetően 

•  Tökéletesen illeszthető elemek

Gyors és egyszerű rögzítés, nem igényel szerszámot • 

•  Horganyzott = időtálló 

K önnyen szerelhető: ragasztás, csavarozás, betonozás nélkül is rögzíthető• 

E sztétikus, letisztult forma • 

•  Egyenes szegélyezésre kiválóan alkalmas

R ejtett elhelyezési lehetőség • 

•  Íves- és geometrikus felület képzéséhez is egyaránt ideális

 Helytakarékosan szállítható • 

•  Betonozás nélkül nem von el nedvességet a talajból

 B etonprizmában tűzoltó út terhelésű stabilitáshoz is megfelel• 

 Nincs balesetveszély a visszahajtott él következtében • 

TERMÉK ISMERTETŐ

GreenTech termékek

HORGANYZOTT ACÉLSZEGÉLY



TERMÉK ISMERTETŐ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
1. kerti ágyásszegélyként

      • gyepszegélyként

      •  ágyásszegélyként (fenyőkéreg mulcs és évelőágyás)

       • díszkavics felületek határolásához

GreenTech termékek

HORGANYZOTT ACÉLSZEGÉLY

2.  térkő – vagy terméskő burkolatok rejtett szegélyeként

      •  gyalogos járdák szegélyezése tüskézéssel

      •  autóutak szegélyezése betonpogácsás rögzítéssel

      •  gyeprácsos parkolók, tűzoltó felvonulási utak szegélyezése betonprizmás támasztással

3.  alacsony támfalként az elkészített furatokba illesztett beütőszögekkel vagy 

    betonprizmás támasztással

4.  látszóbeton felületek rejtett zsaluzásához
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

1.  Forma képzés:
A Green Tech Horganyzott Ágyásszegély alapesetben egyenes szegélyezéshez lett kialakítva, 
melyet a stabilan tartó diafragma tesz lehetővé. A diafragmának köszönhetően a szegély nem 
hajlik, nem görbül meg hőtágulás vagy könnyebb erőhatás következtében. 
Azonban a merevítő galléron lévő V alakú perforálások eltávolítása után a szegély több 
rádiuszon is hajlíthatóvá válik. A szabályozása: minél több perforált elem kerül eltávolításra, 
annál kisebb rádiuszú (sugarú) ív készíthető.

2.  Rögzítési módok, megfelelő stabilitás elérése
 Kerti felhasználásnál a Green-Tech Horganyzott Ágyásszegély stabilitása nem követeli meg, • 

hogy a szegély magasságát teljes terjedelmében vagy a diafragmáig leütve termőtalajba 
bármilyen egyéb stabilizáló megoldást alkalmazzunk. 

 Rézsűs talajon vagy kiemelt ámfalként használva szárazon történő lerakás esetén a • 
Green-Tech Horganyzott Ágyásszegélyt a merevítő galléron található kör alakú furatokba 
vert beütő szögekkel  (Ø8×300 mm) kell rögzíteni. 

 Gyalogos térkő vagy terméskő járdák szegélyezésénél: szárazon történő lerakás esetén • 
a Green-Tech Horganyzott Ágyásszegélyt a merevítő galléron található kör alakú furatokba 
vert beütő szögekkel  (Ø8×300 mm) kell rögzíteni.

 Gépkocsi forgalomra tervezett utak esetében a Green-Tech Horganyzott Ágyásszegélyt • 
betonprizmás támasztással szükséges stabilizálni. Az acél és a beton együtt „vasbeton” 
szilárdságot kölcsönöz az úttámasznak, ugyanakkor megmarad az elegáns, rejtett kivitel.

Anyaga: horganyzott  acél

Hosszúsága: 

1440 mm vagy 1500 mm

Magassága: 170 mm

Vastagsága: 

1,8 mm a visszahajtásnál

Súlya: 2,5 kg /db

V alakú perforálások


