
geoBORDER to ekologiczne obrzeże z tworzywa. 
Odgradza trawnik od nawierzchni, wyznacza ścieżki.

To alternatywa dla betonowych krawężników, 
drewnianych płotków i palisad.



zastosowanie

dane techniczne

geoBORDER przytwierdza się 
do podłoży miękkich jak trawnik, 

ziemia, piasek kotwami z tworzywa. 
Do podłoży twardych jak glina, tłuczeń 

można zastosować metalowe gwoździe.

KOTWA Z TWORZYWA

DŁUGOŚĆ 25 cm

SZEROKOŚĆ  3 cm

WAGA 0,03 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor: Czarny

Chemoodporność: Materiał odporny na działanie kwasów, ługów 
(sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi

Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska, neutralne dla wód gruntowych

Materiał: W pełni przetwarzalny - tworzywo pochodzi w 100% z recyklingu

geoBORDER 45 geoBORDER 58 geoBORDER 78

OBRZEŻA

DŁUGOŚĆ (±5 mm) 100 cm 100 cm 100 cm

WYSOKOŚĆ (±2 mm) 4,5 cm 5,8 cm 7,8 cm

SZEROKOŚĆ PODSTAWY  (±2 mm) 7,5 cm 7,5 cm 8,9 cmv

WAGA (±0,05 kg) 0,40 kg 0,50 kg 0,65 kg

KIESZENIE NA KOTWY 6 6 7

KOSTKA BRUKOWA I GRANITOWA EKO KRATKI GEOSYSTEM KRUSZYWO TRAWA KORA

6 cm 6/8 cm 8/11 cm 3 cm 4 cm 5 cm

geoBORDER 45 • • •  • • •

geoBORDER 58 • • • • • •

geoBORDER 78 • •

Obrzeża przytwierdzamy 
do podłoża plastikowymi kotwami. 
Na 1 metr wystarczą 2 -3 kotwy.

Obrzeże możemy ułożyć 
na równo z nawierzchnią, 
tak aby było niewidoczne.

Obrzeża łączymy nakładając 
jedno na drugie, zapięcie 
dobijamy gumowym młotkiem.

geoBORDER oddziela rabaty 
kwiatowe od trawnika, kory, 
kruszywa, wyznacza ścieżki.

Do podłoży twardych jak glina,
tłuczeń można zastosować
ocynkowane gwoździe budowlane.

Nacinając dolną półkę możemy
uzyskać zarówno zewnętrzne

jak i wewnętrzne łuki

geoBORDER wykańcza nawierzchnie 
z kostki brukowej, granitowej. Wysokość 

obrzeża zależy od wysokości kostki.

Stosując geoBORDER 58 lub 78 ścianka 
wystaje ponad poziom nawierzchni

i tworzy ograniczenie dla kół kosiarki.



• estetyczny wygląd aranżacji 
 w ogrodzie

•  możliwość wytyczenia dowolnego  
 kształtu nawierzchni

•  ekologiczne – wykonane w 100% 
 z materiału z recyklingu

•  lekkie w przeciwieństwie 
 do betonowych krawężników

• łatwy i szybki montaż – zrób to sam

Obrzeża ogrodowe geoBORDER sprawdzają się zarówno w przydomowych ogrodach jak i miejscach użyteczności 
publicznej. W estetyczny sposób wyznaczają granice trawnika, odgradzają ścieżki od roślin, eksponują ozdobne klomby, 
wyznaczają alejki ogrodowe i parkowe, zastępują betonowe krawężniki przy kostce brukowej i granitowej. Obrzeża 
w naturalny sposób wtapiają się w otoczenie.

zalety


