
PLASTİK ÇİM SINIRLAYICILAR

✓   Çim Yüzeyler için Geliştirilmiş Plastik Çim Sınırlayıcılar

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

Plastik 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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PLASTİK ÇİM SINIRLAYICILAR
Çim alanlar için Geliştirilmiş Çim Sınırlama Kiti

Hem bahçesiyle uğraşan bireysel kullanıcılar hem de tecrübeli 
peyzaj profosyonelleri, çim ve çiçek parterleri arasında sınır 
çizgisi oluşturmanın sadece görsel açıdan önemli olmadığını çok 
iyi bilirler!

Döşeme, çakıl, çiçek parterleri gibi alanlar ile çim alanlar
arasındaki net bir ayrım bahçe bakımını %100
kolaylaştırmaktadır. 

Güzel bir çim yüzey ve aynı zamanda bahçeye sahip olmak ve 
estetik olarak bu görüntüyü sürekli halde korumak zor ve uğraş 
gerektiren bir iştir. Fakat bakım yükünü hafifletmek için çeşitli 
yöntemler mevcuttur ve bunlardan bir tanesi bahçenize çim 
sınırlama ürünleri dahil etmektir. 

Ekoplas çim sınırlama ürünleri bahçenizde çim alanlarınız ile bitki 
alanlarınız arasına bir engel olarak yerleştirilir.

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

Ekoplas 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.

Ekoplas çim sınırlama ürünleri aynı zamanda oluşturduğunuz 
çiçek parterlerine, çocuk ve insanların ayak basmasını 
engelleyerek koruma sağlar. Yürüyüş yapılmasını istemediğiniz 
alanların etrafında görünür bir bariyer oluşturur. 

Çim sınırlama ürünler kullanmadaki asıl amaç, çim görünümünü 
en iyi hale getirmek ve bakımını kolaylaştırmaktır. Bahçenizde 
temiz bir görünüm sağlarsınız ve çim biçimi sonrası net sınır 
çizgilerinizi sürekli kalıcı halde elde etmiş olursunuz.

Küçük maliyetlerle bahçenize yaptığınız yatırım sonrasında tasarruf 
edeceğiniz zaman ve çabaya fazlasıyla değer...
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  MODEL VE RENK 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 PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI

DÜZ YAPIDA PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI

LED TAKILABİLİR PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ DEKORATİF PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI

Ahşap Görünümlü Dekoratif Bahçe Sınırlayıcı esnek yapısı sayesinde hem düz hem de farklı şekiller yapmanıza olanak 
sağlar. Ürün yüzeyinde doğal ahşap doku deseni bulunmaktadır. 

Led takılabilir plastik çim sınırlayıcı çiçek tarhları, ağaç halkaları, bitki yatakları ve çim sınırları oluşturmanıza imkan 
sağlamak, aynı zamanda gece karanlığında bahçenizi aydınlatmak için tasarlanmıştır

Düz yapıda plastik çim sınırlayıcı düz çizgisel peyzaj tasarımlarda, güzel çiçek tarhları, bitki yatakları, çakıl tretuvar ve 
çim sınırları oluşturmanıza imkan sağlamak için tasarlanmıştır.

Esnek yapıda plastik çim sınırlayıcı kavisli ve esnek çizgisel peyzaj tasarımlarda, güzel çiçek tarhları, ağaç halkaları, bitki 
yatakları ve çim sınırları oluşturmanıza imkan sağlamak için tasarlanmıştır.



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.

  AMBALAJ & PAKETLEME

AMBALAJ VE SEVKİYAT BİLGİLERİ

PLASTİK ÇİM SINIRLAYICILAR PALETTE ÜRÜN 
MİKTARI

PALETTE ÜRÜN 
ADEDİ

1 TIR NE KADAR 
ÜRÜN ALIR

PALET 
ÖLÇÜLERİ MM

ESNEK YAPIDA PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI 1300 Metre 52 20 Palet 1200 x 1200

DÜZ YAPIDA PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI 2000 Metre 800 10 Palet 2500 x 1200

LED TAKILABİLİR PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI 600 Metre 60 20 Palet 1200 x 1200

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ DEKORATİF ÇİM SINIRLAYICI 216 Metre 72 Koli 20 Palet 1200 x 1200
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  TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Hammadde UV Dayanımlı PVC UV Dayanımlı PVC Polietilen Polipropilen

Yükseklik 75 mm 75 mm 70 mm 26 cm

Taban Genişliği 65 mm (+-2 mm) 65 mm (+-2 mm) 50 mm (+-2 mm) -

Boy 25 Metre Rulo 2.5 Metre 10 Metre 30 cm

Sabitleme Kazığı 75 Adet 3 Adet 30 Adet -

NOTLAR:
1. Esnek yapıda ürünümüz 25 metre rulo şeklinde üretilmektedir. Ürün ile birlikte her 25 metre rulo 75 adet plastik sabitleme kazığı ve ürünü 

kestiğinizde parçaları birleştirmek için plastik birleştirme konnektörleri ürün aksesuarı olarak gönderilmektedir.
2. Düz yapıda ürünümüz 2.5 metre boylar halinde üretilmektedir. Birim ambalaj miktarı 10 adet 2.5 metre şeklinde paketlenmektedir. Her 25 

metre paket için 75 adet plastik kazık ve boyları birleştirmek için 10 adet plastik konnektör ürün ile birlikte gönderilmektedir.


