Rene og
ryddige kanter
– Holdbart
– Enkel montering
– Fleksibelt

‘Gunstige priser/
Utmerket kvalitet’
‘Enkel og rask installering’

‘Vedlikeholdsfri hage’

‘Bare fantasien
setter grenser’

‘Kanter for uendelige muligheter’

‘Kreative mønster med
rette og buede kanter’

COL-MET stålkanter

C

OL-MET er produsert i solid metall og gir hagen din et rent og ryddig preg.
Systemet er tilgjengelig i en rekke farger og størrelser, og er derfor svært egnet for et
bredt spekter av bruksområder. COL-MET er et svært holdbart system med ett uttmerket
kost/nytte forhold. Systemet forankres og settes enkelt sammen med spyd som følger
med i pakkene. COL-MET er tilgjengelig i tykkelsene 2 mm, 3 mm og 5 mm. Høydene
10,2 cm og 15,2 cm. COL-MET er det rimeligste alternativet til betong eller
natursteinskanter.

COL-MET kanterLaget for å vare!

• COL-MET corten

• COL-MET galvanisert

• COL-MET lakkert

‘Ryddige og vedlikeholdsfrie kanter’

ALU MEVO EDGE aluminium kanter

A

lu Mevo kantene er lette, sterke og rustfrie. Toppen på Alu Mevo Edge PRO er
nydelig avrundet. Systemet er tilgjengelig i en rekke farger og størrelser. Man forankrer
og setter systemet enkelt sammen med spyd. En spesiell installasjonsplate har blitt
utviklet spesielt for montering på takhager og lignende. Så Alu Mevo Edge Pro kan
også monteres på harde underlag. Systemet kommer i 10,2 cm og 14 cm høyde
og 3,2 mm eller 4,8 mm tykkelse.

• Alu Mevo Edge PRO sølv

• Alu Mevo Edge PRO brun

• Alu Mevo Edge PRO sort

Alu Mevo Edge kantprofil
Denne sterke kantprofilen er det enkleste alternativet å bruke mot belegningsstein.
Systemet er laget i aluminium og er svært holdbart. Den største fordelen med denne type
kant er at du kan lage kurver, rette linjer eller sirkler helt etter eget ønske og design.

• Alu Mevo Edge
Tykkelse 3,2 mm / høyde 3,5 cm

PLAST kanter

P

lastkanter er holdbare, enkle å bruke og har ingen skarpe kanter. Disse kantene
er svært fleksible, hvilket gjør det ekstremt lett å lage spesielle former og kurver.

• Denver & Chicago
Denver er det beste alternativet til trekanter på grunn av den overlegne holdbarheten. Systemet kan
monteres helt uten boring. Enhver tenkelig form er enkelt å lage. Chicago er spesielt egnet som kant mot
dammer fordi den ikke vil forfalle i fuktige miljøer. Denver og Chicago er laget av 100% resirkulert PVC.

15,2 cm høy / 3 mm tykk

15,2 cm høy / 3 mm tykk

• Orlando kantprofil
Dette er et godt alternativ til Alu Mevo kantprofil. Orlando er laget av 100% resirkulert PVC og kan brukes
til å lage både rette linjer og kurver.

Rett / 5,1 cm høy / 3 mm tykk

Fleksibel / 5,1 cm høy / 3 mm tykk

• Edg-King & Los Angeles trimline
Disse typene med enten 28 mm eller 14 mm avrundet topp er de best egnede kantene av alle våre
kanter til bruk på lekeplasser og på idrettsbaner.

12,7 cm høy / 28 mm tykk m/kant

12,1 cm høy / 14 mm tykk m/kant

• Smartedge
Med sin unike design er Smartedge kanskje den mest prisgunstige plenkanten i vårt sortiment. Gresset vokser
gjennom spesielle A-rammer så kanten “sitter” til linjen du har valgt. Resultatet er ryddig, vedlikeholdsfri og
velholdt plenkant.

14 cm høy / 2 mm tykk

‘Eksepsjonelle mønster med
spesielle former’

Web: folkvord.no
E-post: info@folkvord.no

