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1. Toepassingen 
 
• Afwerking van de randen van bloemperken, grasvelden of tuinpaden 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Verschillende afwerkingen 
• Door het intelligent koppelsysteem kunnen delen snel en zonder speciaal gereedschap aan elkaar 

gekoppeld worden 
• Lange levensduur en herbruikbaar 
• Cortenstaal is weervast en krijgt aan de buitenkant de typische roestkleur voor een uniek uitzicht 

 
 

3. Beschikbare kleuren en formaten 
 
U vindt alle beschikbare kleuren en formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=afboording  
 
Dit product wordt geleverd op verloren paletten. 
 
 

4. Plaatsing  
 
1. Voorbereiding 

• Markeer uw gewenste vorm (recht, cirkel…) met behulp van een touw en piketpaaltjes. Steek de grond 
af tot een diepte van 8 cm. 

• * Werkende lengte. Om te berekenen hoeveel delen u nodig heeft, deelt u de totale benodigde 
lengtemeters door 0,95. 

 
 
2. Plaatsen 

• Steek het eerste deel losjes in de grond en verbond de volgende delen er één voor één aan. 
• Met het intelligente koppelsysteem van de stalen afboording koppelt u de delen snel en zonder 

speciaal gereedschap aan elkaar. 
 

https://shop.marshalls.be/search?q=afboording
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3. Op niveau brengen 

• Tik voorzichtig de kantopsluiting op de gewenste hoogte.  
• Zorg ervoor dat maximaal 4 cm boven de grond zichtbaar is voor optimale stabiliteit. 

 
4. Vormgeven 

• Met behulp van een werkbank of houtblok kunt u de kantopsluiting buigen. Wees voorzichtig met het 
gebruik van een bankschroef. Deze kan krassen achterlaten. 

• Buig de delen handmatig voor het creëren van een cirkel of vrije vorm. 
• Het zagen van overtollige lengte wordt afgeraden. Laat overtollige lengte overlappen voor optimale 

stabiliteit. 
• Optioneel kunt u overlappende delen borgen door een gat te boren en de delen aan elkaar te 

bevestigen met een bout en moer. Gebruik dan bij de gecoate afwerking een primer om de materialen 
tegen corrosie te beschermen. 

 

           
 
Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 
 

5. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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