
METAL ÇİM SINIRLAYICILAR

✓   Çim Yüzeyler için Geliştirilmiş Metal Çim Sınırlayıcılar

✓   Bitki parterleriniz etrafındaki çizgileri vurgulayarak  
      berrak ve temiz bir görünüm oluşturur. 
✓   Çim görünümünü en iyi hale getirir ve çim bakımını
      kolaylaştırır.

Metal çim sınırlayıcılar çiçek parterlerine, çocuk ve insanların ayak basmasını engelleyerek koruma 
sağlar. Yürüyüş yapılmasını istemediğiniz alanların etrafında görünür bir bariyer oluşturur.



NOT: Bu broşürde verilen bilgiler mevcut bilgi ve tecrübelere dayanmaktadır ve açık ya da ima edilen herhangi bir hukuki bağlayıcı güvence ya da garanti anlamına gelmez. İsteyen alıcılar, bu 
literatürün yayınlanmasından bu yana spesifikasyonlar veya uygulamalar üzerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakmalıdır. Çevre dostu geri dönüstürülmüs malzemeler, mümkün 
olduğunca ürün üretimlerimizde kullanılır. Renk dahil olmak üzere fiziksel ürün özellikleri, kullanılan hammadde kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünün tüm bileşenleri spesifik 
uygulama hesaplamaları için tasarlanmıştır ve bunlardan herhangi bir varyasyon ve/veya sapma spesifikasyonu ve/veya kullanıcının sorumluluğundadır.
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METAL ÇİM SINIRLAYICILAR
Peyzaj Proje ve Uygulamalarınız için Modern Bitiş Çizgileri Oluşturun
Metal çim sınırlayıcılar, bir bahçenin küçük siyah elbisesidir: zarif, güçlü ancak abartısız, özel ve zamansız. Profesyonel 
ve başarılı peyzaj mimarlarının tasarımlarının sırrı olan metal çim sınırlayıcı ürünlerimiz, bitkileri ve malzemeleri yerinde 
tutmak, bitki yataklarını çim alanlardan ayırmak, bahçelerinizde temiz, kalıcı ve modern bitiş çizgileri oluşturmak için, 15 
yıllık Ekoplas tecrübesi ile artık amatör ev bahçelerine de giriyor.

Metal çim sınırlayıcılar bitki parterleriniz etrafındaki çizgileri vurgulayarak berrak ve temiz bir görünüm oluşturur. 
Çim yüzeyin bahçenizde gelişigüzel büyümesini ve ev ve binalara doğru hareketini kontrol altında tutabilirsiniz.

Metal çim sınırlama ürünlerini kullanarak bina ve sert zeminleriniz etrafındaki çim alanlarınızı sürekli biçip düzenlemekle 
uğraşmak zorunda kalmazsınız. Aynı zamanda bitki parterlerinizdeki hassas bitkilerin de yanlışlıkla kesilmesini
engellemiş olursunuz.

Metal çim sınırlayıcı ürünlerimiz fazla dikkat çekmeden çok çalışır. Bu mütevazı ürünümüz bahçenizde bir çok fayda 
sağlar:

• Küçük alan kullanarak ve görsel dikkat dağınıklığını en aza indirerek bahçe yatakları ve çim alan arasında temiz bir 
ayrım oluşturur.

• Çakıl, malç gibi bahçe malzemelerinin dağılmasını engeller.
• Çimlerin bitişik yataklara ve yollara girmesini önlemede özellikle etkilidir.
• Soğuk havalarda çürümez, çatlamaz, kırılmaz veya kırılgan hale gelmez.
• Çoğu zaman aşırı yağmurlar veya don kabarması gibi aşırı hava koşullarından kaynaklanan zemin hareketine 

direnerek sabit kalır.
• Bahçe bakım aletlerinden ve çim biçmeden zarar görmez.
• Paslanma yapmaz ve ömürlüktür.
• Metal çim sınırlayıcı ürünlerimizin uygulaması kolaydır, hava koşullarına dayanıklıdır ve bakım gerektirmez.
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  MODEL SEÇENEKLERİ

NOT: Bu broşürde verilen bilgiler mevcut bilgi ve tecrübelere dayanmaktadır ve açık ya da ima edilen herhangi bir hukuki bağlayıcı güvence ya da garanti anlamına gelmez. İsteyen alıcılar, bu 
literatürün yayınlanmasından bu yana spesifikasyonlar veya uygulamalar üzerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakmalıdır. Çevre dostu geri dönüstürülmüs malzemeler, mümkün 
olduğunca ürün üretimlerimizde kullanılır. Renk dahil olmak üzere fiziksel ürün özellikleri, kullanılan hammadde kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünün tüm bileşenleri spesifik 
uygulama hesaplamaları için tasarlanmıştır ve bunlardan herhangi bir varyasyon ve/veya sapma spesifikasyonu ve/veya kullanıcının sorumluluğundadır.

ESNEK YAPIDA METAL ÇİM SINIRLAYICI

ESNEK YAPIDA METAL ÇİM SINIRLAYICI ÖZELLİKLER

Yükseklikler 7.5 cm - 10 cm - 15 cm

Taban Genişliği 5 cm

Kalınlık 0.8 mm

Boy 2.4  Metre

Tepe Noktası Tepe noktası 1 cm içe doğru U bükülmüştür

Sabitleme Kazığı Her metre için 3 adet plastik kazık

Birleştirme Sistemi Boyları birleştirmek için birleştirme aparatı civata ve somun gönderilmektedir.

DÜZ YAPIDA METAL ÇİM SINIRLAYICI ÖZELLİKLER

Yükseklikler 7.5 cm - 10 cm - 15 cm

Taban Genişliği 5 cm

Kalınlık 0.8 mm

Boy 2.4  Metre

Tepe Noktası Tepe noktası 1 cm içe doğru katlanmıştır.

Sabitleme Kazığı Her metre için 3 adet plastik kazık

Birleştirme Sistemi Boyları birleştirmek için birleştirme aparatı civata ve somun gönderilmektedir.

DÜZ YAPIDA METAL ÇİM SINIRLAYICI


