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obrubnick je takzvaný "neviditeľný (skrytý) obrubník ", ktorý umožňuje od seba rýchlo a 
esteticky oddeliť dve rôzne povrchy

obrubnick je takzvaný "neviditeľný (skrytý) 
obrubník ", ktorý umožňuje od seba rýchlo a 
esteticky oddeliť dve rôzne povrchy, napríklad
 dlažbu alebo kamienkovú cestu od trávy, mul-
čovaciu kôru, záhony s kvetmi...

Neviditeľným obrubníkom sa nazýva preto, le-
bo po aplikácii a zahrnutí vystupuje nad po-
vrch len úzky pruh rovného čela, zvyšok ob-
rubníka je skrytý.

obrubnick je trvanlivý, ľahký, mechanicky 
odolný a pružný. Ideálne použitie je na tvorbu
oblúkov, kružníc a rôznych kriviek, pretože sa 
dá veľmi ľahko ohýbať. obrubnick 45 je vďaka 
jeho tvaru možné do požadovaného tvaru o-
hýbať hneď, obrubnick 60 a 80 majú v zadnej 
časti navyše pozdĺžnu výstuž, ktorá zaručuje vy-
sokú tuhosť a pri potrebe ohnutia  je potrebné 
výstuhu prestrihnúť.

obrubnick má predpripravený žliabok, do kto-
rého je možné uložiť vodoinštaláciu (hadicu) 
alebo elektroinštaláciu. 

Výhody:
-ľahké, estetické a lacné oddelenie dvoch rôz-
  nych povrchov
- rýchla, čistá, jednoduchá a presná montáž
- obrubnick je vyrobený z kvalitného, pevného 
   a �exibilného materiálu
- možnosť tvorby plynulých prechodov z roviny
   do oblúkov
- obrubnick je možné rýchlo a pevne spojiť 
   zámkom a tým vytvoriť nekonečný, kompakt-
   ný pás
- kotvy presne zapadajú do pripravených otvo-
  rov a poskytujú kvalitnú oporu obrubníku
- ihneď po inštalácii sú obrubníky plne funkčné
- skryté obrubníky nenarušujú vzhľad okolia a je
  možné kosiť trávu až po ich okraj
- výborné mechanické vlastnosti, neobmedze-
   né použitie
- minimálna hmotnosť a tým aj ľahká manipu-
   lácia
- obrubnick je možné jednoducho demontovať 
   a použiť znova
- priestor pre uloženie rôznych rozvodov (voda,
  el. kabely)

Použitie na oddelenie:
- spevnených a nespevnených plôch
- dlažieb od trávnikov, záhonov, mulčovacej 
   kôry, sypkých materiálov
- betónových plôch od trávnikov,...
- zmesi kameniva a asfaltu od trávnikov,...
- kamenivo, štrk, teraco od trávnikov,...

obrubnick 45

obrubnick 60

obrubnick 80

obubnick 60 má ako jediný na svete v spoji na
pero a drážku unikátne kĺbové vankúšiky, ktoré
umožňujú dilatáciu a tým zamedzujú praskaniu.

obrubnick sa rozlišuje výškou rovného čela: 45, 60, 78 mm

Kotvenie:
Upevnenie obrubnicku sa vykoná pomocou kotiev, ktoré zaisťujú požadovaný tvar a stabilitu.
Minimálne počty a vlastnosti kotiev sú uvedené v tabuľke.

výška šírka dĺžka

Obrubnick 45 45 80 1035 PP-polypropylen čierna

Obrubnick 60 60 80 1000 PE-polyethylen

Obrubnick 78 78 90 1000 PE-polyethylen

názov
rozmer [mm]

materiál farba

dĺžka ø , šírka pri hlave

Obrubnick 45 plastový 3 KS 150 ø 24

Obrubnick 60 kovový 4 KS 240 šírka pri hlave - 30
Obrubnick 78 kovový 4 KS 240 šírka pri hlave -30
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