Aluminium Randbegrenzing Pro

SC-ALULT-NL-03-17

BERA® T-Edge Pro

BERA® L-Edge Pro

BERA® T- en L- Edge Pro
Sterk, flexibel maar tegelijkertijd zeer fraai en elegant zijn de
professionele aluminium randbegrenzingen van BERA®, leverbaar in 2
uitvoeringen:
• T - vorm voor randbegrenzing van parkeerplaatsen, toegangswegen,
terrassen en bestratingen;
• L - vorm voor randbegrenzing van wandelpaden, gazon, borders en
bestratingen.
De BERA T-Edge Pro, door zijn T-vorm uitermate stabiel, is bestand
tegen zijwaartse druk van auto’s op grindwegen, parkeerplaatsen of
bestratingen.
®

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Product

: BERA T-Edge Pro

Kleur

:

Aluminium naturel grijs

BERA L-Edge Pro

Materiaal

:

Aluminium geanodiseerd (EN AW6063)

Gewicht norm

:

Conform EN573-3

Sterkte

:

Conform EN755-2 T6

Productie norm

:

ISO9001

Recycling

:

Ja, 100%

Product ID

:

1410200

1410301

Afm. profiel (L x B x H)

:

120 x 9 x 5 cm

120 x 4,5 x 5 cm

Gewicht per profiel

:

0,78 kg

0,59 kg

Afm, doos

:

121 x 30 x 12 cm

121 x 11 x 8 cm

Bruto gewicht doos

:

16.4 kg

12.1 kg

Stuks / doos

:

20

20

Gelijke voordelen zijn van toepassing op BERA L-Edge Pro, echter
deze versie is vooral bedoeld voor de lichtere belastingen zoals
randbegrenzing voor wandelpaden, gazon, borders en bestratingen.
Beide versies zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit aluminium, licht in
gewicht en makkelijk te plaatsen. Na een verwachte levensduur van zo’n
25-30 jaren zijn ze volledig recyclebaar.

Aantal m / doos

:

24 m

24 m

Product ID

:

1410201

1410302
250 x 4,5 x 5 cm

Standaard grondpennen kunnen naar behoefte gebruikt worden voor
het fixeren van de begrenzingen. Het onderling verbinden kan eventueel
gerealiseerd worden middels meegeleverde clips.

De driehoekige uitsparingen zijn er voor bedoeld om eenvoudig
vloeiende vormen te creëren of hoeken middels het verwijderen van
de verbindingsstrips. Indien deze niet verwijderd worden is het profiel
uitermate sterk en 100% recht. De afgeronde bovenzijde is veilig en fraai,
tegelijkertijd discreet.
®
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Afm. profiel (L x B x H)

:

250 x 9 x 5 cm

Gewicht per profiel

:

1,63 kg

1,23 kg

Afm, doos

:

251 x 30 x 12 cm

251 x 11 x 8 cm

Bruto gewicht doos

:

34,0 kg

25,2 kg

Stuks / doos

:

20

20

50 m

50 m

Aantal m1 / doos

Instructies voor plaatsing

De randbegrenzingen zijn uitermate sterk en 100% recht.
Voor het maken van vloeiende vormen of haakse bochten,
de verbindingen aan beide zijden wegknippen. Eventueel
binnenzijde licht inslijpen voor 90º bocht.

Contact:
BERA B.V. (Hoofdkantoor)
BERA B.V. (Duitsland)
BERA Sarl (Frankrijk)
BERA South Africa Pty Ltd

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +27 83 449 3954

Na het plaatsen van de reeds stabiele randbegrenzingen
kunnen, indien nodig, normale grondpennen worden
gebruikt voor extra fixatie. Deze instructies zijn slechts een
richtlijn en onder voorbehoud van lokale voorschriften.

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: franko@bera-bv.com

www.bera-bv.com

