Materiálové varianty

ZAHRADNÍ OBRUBY

1. Nerezová ocel STANDARD
2. Nerezová ocel EXKLUZIV
3. Pozinkovaná ocel
4. Ocel ANTIK
5. Eloxovaný hliník
6. IZOPROFIL zahradní – plast
Naše společnost Vám nabízí nejširší sortiment obrub v ČR.
Exkulzivní nerezové obruby, které se využívají hlavně při
realizaci atrií u moderních budov nebo při realizaci zelených
pochozích střech s parkovou výzdobou, pozinkované obruby se
uplatnují při realizaci šotolinových cest v parcích. Obruby ze
speciální oceli antik jsou určeny hlavně pro realizace dvorků
a zahrad u památkových budov. Elexované, hliníkové profily jsou
novinkou, která bude hledat uplatnění. Dle našeho názoru bude
určena hlavně do atrií nových objektů. Zahradní IZOPROFIL
– plastový obrubník hnědé barvy je vyroben z velmi kvalitního
houževnatého plastu a je určen pro běžné uživatele zahrádek,
okolo rodinných domků, chat a chalup.
Příslušenství a speciální výrobky
K sortimentu obrub nabízíme výrobky předem tvarované
– kruhy, čtverce, šestiúhelníky, trojúhelníky, vše různých
velikostí. Nabízíme pyramidy, květináče na kolečkách. Rovněž
kotvící tyče, upevňovací úhelníky, spojovací prvky, koncové díly,
úhlové díly, zarážecí pomůcky a mnoho dalších dílů a nástrojů,
které napomáhají docílit perfektního detailu.
Zavlažování zahrad
Současně s obrubami nabízíme kompletní zavlažovací systém
HYDROSAN T. Jedná se o potrubí všech běžných rozměrů
a spojovací PE materiál, kvalitní rychlospojky, redukce,
rozstřikovače a ovládací zařízení. Na základě přání zákazníka
provádíme montáž na zakázku nebo jen prodej výrobků.
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Vašemu trávníku dáme tvar

Proč používat obruby

Další informace
Ulehčete si život
Konečně k Vám přichází sortiment
obrub, které uspokojí architekty,
projektanty, zahradníky i kutily.
Obruby se jednoduše zatlučou do
země nebo se zarýpnou.
Flexibilní a tvárný
Materiály, z kterých Vám nabízíme
obruby, mají takové vlastnosti, že je
můžete bez problému ohýbat, aniž
by se profil zdeformoval nebo praskl.
Přizpůsobí se tak linii Vaší zahrady
a nemusíte přistupovat na žádné
kompromisy.

• Pomocí obrub se vytváří krásné
přechody mezi trávníkem, záhonem
nebo okrasnými kamínky
• Dokonalý vzhled
• Snadné umístění do půdy
• Zabraňuje nežádoucímu šíření kořenů
• Spoje se jednoduše sešroubují
• Spoj není patrný, profil utváří
dojem nekonečnosti
• Díky fixačním tyčím nebo kolíkům
můžeme sami provádět lehce oblouky
• Zakulacením horní hrany
nehrozí nebezpečí úrazu
• Zadržuje v koncentrovaném množství
hnojiva v půdě a snižuje jejich spotřebu
• Zadržuje vlhkost z umělé závlahy
• Ve svazích nehrozí odplavování zeminy
• Tvary: kruhy, čtverce,
obdélníky a rovné díly
• Na objednávku vyrobíme jakýkoli tvar
• Rychlá a jednoduchá pokládka

Více než obruba
Sortiment obrub každému umožní
bez vynaložení velkých nákladů
vytvořit v elegantních tvarech
trvanlivé okraje cest, trávníků,
záhonů, ohraničení stromů a keřů.
Drážky zároveň zajišťují, že obruby
po zimě nevystupují ze zeminy.
Tvarové spojení
Sešroubováním profilů je možné
obrubu nekonečně prodlužovat. Při
vývoji všech obrub byl kladen důraz
na bezpečnost.Všechny obruby jsou
decentně zakulaceny, což působí
esteticky a poskytuje více bezpečí
proti poranění.
Správné řešení pro každý objekt
Společnost HYDROSANACE
s. r. o. nabízí sortiment, který je
koncipován podle častých požadavků
vypozorovaných při profesionální
tvorbě zahrad. Pro speciální přání
zákazníků existují individuální
řešení šitá na míru, ať jde
o obruby v neobvyklém tvaru nebo
o poradenství při provádění velkých
projektů.
Žádné kompromisy
Stálý kontakt se zákazníky při
prodeji a službách umožňuje
dostát všem požadavkům a vytvořit
pokrokové impulsy pro nová řešení.
K jejich splnění je nepostradatelný
vývoj výrobků, mezinárodní
výměna zkušeností a stálý dialog se
zákazníky. V kombinaci s kvalitními
materiály je zajištěna vysoká jakost
výrobku bez kompromisu, co se
aspektu designu a kvality týká, neboť
jen to nejlepší je správně.
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