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Planteringskant  

Planteringskant i cortenplåt som som får en jämn grov roststruktur med tiden. Håller gräs 

från trädet och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från 

trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter och blommor.

• Modulsystem som skruvas samman 

• Tydliga avgränsningar

• Brett sortiment i olika material

 

Trädstamskant

Vår

• Lökväxter narcisser, tulpaner

Höst

• Höga gräs

• Alunrot i olika nyanser

Tips från 

trädgårdsmästaren:
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Trögrostande stålplåt (Cor-ten®)
Trögrostande stål innehåller koppar som skyddar materialet. Materialets rostyta 
bildar ett skyddande skikt och på detta sätt avstannar angreppet. Corten används 
där man önskar ha underhållsfria konstruktioner, såsom brokonstruktioner etc. 
Produkterna levereras orostade. Rosten syns redan e% er någon vecka i fuktig 
väderlek. Det tar cirka 2 år innan corten är ”färdigrostad”. Om du placerar plåten 
i närheten av bakomliggande/underliggande material som inte får utsättas för 
rost& äckar måste dessa skyddas tills dess att plåten är färdigrostad annars färgar 
regnvattnet av sig. När materialet rostat får det en ' n gyllenbrun färg och rosten 
fungerar som ett skyddande skikt.

Aluzinkbehandlad stålplåt
Detta stålmaterial är belagt med aluzink (en legering av aluminium 55%, zink 
43,4 % och kisel 1,6 %, 185g/m2) Dess korrosionsbeständighet är mellan två och 
sex gånger bättre än för varmförzinkad plåt, beroende på den omgivande miljön. 
Plåtens beläggning motverkar rostangrepp men blir ljusare i ytan med tiden. Om 
vatten kvarstår kan plåten få en svart ton. Aluzinken bör klara sig 40 år om den 
inte utsätts för basiska vätskor eller mekanisk åverkan. 

Polyesterlackad aluzinkbehandlad stålplåt
Denna svarta plåt är pulverlackerad med polyesterlack och innan dess belagd 
med en legering av aluzink, (aluminium 55%, zink 43,4 % och kisel 1,6 %, 185g/
m2) Dess korrosionsbeständighet är extremt bra e% ersom att det är två skikt som 
skyddar plåten mot angrepp, mellan två och sex gånger bättre än för varmförzin-
kad plåt beroende på den omgivande miljön. 

Materialfakta

Montering

Fakta  
Planteringskanten finns som båge, raka längder, skarv och vinklade hörn. Fyra bågar skruvas 

samman runt träd eller buske. Enkel att eftermontera runt befintliga träd eller buskar. 

Genom att kombinera delarna kan olika former skapas. De raka kanterna kan formas 

genom att böja plåten till önskad form. 

Planteringskanten ' nns i två olika bredder, 12 cm och 18 cm, och tre olika material corten, aluzink 
och svart polyester.
Hela sortimentet kan kombineras till olika former genom att välja delar i olika längder och former. 
Du kan själv böja kanten utmed en svängd gång eller en egen designad form. E% ersom delarna inte 
är sammansatta är det enkelt att frakta och lagra delarna. Det är också möjligt att plocka isär delarna 
om man senare önskar bygga en annan form eller utöka den be' ntliga. Vid varje skarv bör jord-
ankare fästas för att stabilisera kanten. Kortare längder innebär & er jordankare och en stadigare kant.
Använd en kantskärare, spade eller liknande för att göra ett spår utmed planteringskanten. Var rädd 
om träd och buskars rotsystem. Tryck ner kanten. Rensa bort eventuellt gräs och ogräs innanför 
planteringskanten och fyll på med t.ex. täckbark eller sten. 

Alu-zink

Rostig cortenNy corten

Svart polyester
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Planteringskant som håller gräs från plantering, träd och ger ett välordnat intryck. Skyddar 

stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter 

och blommor.

 Corten art. nr. 13595500018

 Corten art. nr. 13595500005

 Corten art. nr. 13595500019

 Corten art. nr. 13595500010

 Corten art. nr. 13595500016

 Corten art. nr. 13595500012

 Corten art. nr. 13595500004

Vinklingsbart hörn

Skarv teleskop

Alu-zink art. nr. 13595500308

Alu-zink art. nr. 13595500305

Alu-zink art. nr. 13595500309

Alu-zink art. nr. 13595500310

Alu-zink art. nr. 13595500316

Alu-zink art. nr. 13595500511

Alu-zink art. nr. 13595500304

Svart polyester art. nr. 13595500508

Svart polyester art. nr. 13595500505

Svart polyester art. nr. 13595500509

Svart polyester Art. Nr. 13595500510

Svart polyester art. nr. 13595500516

Svart polyester art. nr. 13595500512

Svart polyester art. nr. 13595500504

Alu-zink

Corten

Svart polyester

18 cm

12 cm

50 cm

12 cm

75 cm

12 cm

115 cm

12 cm

12 cm

12 cm

50 cm

18 cm
12 cm

Övergång mellan 
kantbredder
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Planteringskant höjd 12 cm  
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 Corten art. nr. 13595500108

 Corten art. nr. 13595500105

 Corten art. nr. 13595500109

 Corten art. nr. 13595500110

 Corten art. nr. 13595500016

 Corten art. nr. 13595500112

 Corten art. nr. 13595500104

Vinklingsbart hörn

Skarv teleskop

Alu-zink art. nr. 13595503108

Alu-zink art. nr. 13595503105

Alu-zink art. nr. 13595503109

Alu-zink art. nr. 13595503110

Alu-zink art. nr. 13595500316

Alu-zink art. nr. 13595500312

Alu-zink art. nr. 13595503104

Svart polyester art. nr. 13595505108

Svart polyester art. nr. 13595505105

Svart polyester art. nr. 13595505109

Svart polyester art. nr. 13595505110

Svart polyester art. nr. 13595500516

Svart polyester art. nr. 13595505112

Svart polyester art. nr. 13595505104

Alu-zink

Corten

Svart polyester

18 cm

18 cm

50 cm

18 cm

75 cm

18 cm

115 cm

18 cm

18 cm

18 cm

50 cm

18 cm
12 cm

Planteringskant som håller gräs från plantering, träd och ger ett välordnat intryck. Skyddar 

stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter 

och blommor. 180 mm kanten är lämplig för att hålla robotgräsklippare från rabatten.

Övergång mellan 
kantbredder
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Planteringskant höjd 18 cm  
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 Corten art. nr. 13595500120

 Corten art. nr. 13595500118

 Corten art. nr. 13595500117  Corten art. nr. 13595500115

 Corten art. nr. 13595500119

4 bågar ger en cirkel 
med diameter 56 cm

4 bågar ger en cirkel 
med diameter 90 cm

Vänster Höger

4 bågar ger en cirkel 
med diameter 140 cm

Alu-zink art. nr. 13595503120

Alu-zink art. nr. 13595500318

Alu-zink art. nr. 13595503115 Alu-zink art. nr. 13595500315

Alu-zink art. nr. 13595500319

Svart polyester art. nr. 13595505123

Svart polyester art. nr. 13595500518

Svart polyester art. nr. 13595500517 Svart polyester art. nr. 13595500515

Svart polyester art. nr. 13595500520

Ingående komponenter

Planteringskant rak 1 st,

 skruv 2 st, mutter 2 st

Planteringskant båge 

1/4 cirkel 1 st,

skruv 2 st, mutter 2 st

Planteringskant hörn 

vinklingsbar 1 st,

 skruv 2 st, mutter 2 st

1 set 1 set 1 set

Planteringskant höjd 12 cm  

Båge övergång
Radie: 28 cm 
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Ingående komponenter

Planteringskant rak 1 st,

 skruv 3 st, mutter 3 st

Planteringskant båge 

1/4 cirkel 1 st,

skruv 3 st, mutter 3 st

Planteringskant hörn 

vinklingsbar 1 st,

 skruv 3 st, mutter 3 st

1 set 1 set 1 set

 Corten art. nr. 13595500116

 Corten art. nr. 13595500113

 Corten art. nr. 13595500114

4 bågar ger en cirkel 
med diameter 56 cm

4 bågar ger en cirkel 
med diameter 90 cm

4 bågar ger en cirkel 
med diameter 140 cm

Alu-zink art. nr. 13595503116

Alu-zink art. nr. 13595503113

Alu-zink art. nr. 13595500314

Svart polyester art. nr. 13595505116

Svart polyester art. nr. 13595500513

Svart polyester art. nr. 13595500514

Planteringskant höjd 18 cm  


