
R A N D  F R A M I N G  



M A K S  R A N D  F R A M I N G
Professioneel montage systeem voor de tuin-
en het landschap en ook voor de thuis tuinier. 
Eenvoudig te installeren, bestendig voor elk 
type weer en zelfs tijdens een stevige vorm.



TYPE BASIC PRO
ROESTVRIJ 

GEGALVANISEERDE 

CORTEN

190cm x 6cm

190cm x 6cm

190cm x 6cm

190cm x 10cm

190cm x 10cm

190cm x 10cm

6cm

190cm

190cm

10cm

ONZE SELECTIE
Onze hoogwaardige rand frames zijn 
verkrijgbaar in roestvrij staal,
gegalvaniseerde & cortenstaal.

RAND FRAMING BASIC
Voor het invoegen van grind- en chipbanen, 
gemaakt van b.v. Natuursteen en keramiek.

RAND FRAMING PRO
Ideaal gebruik voor beton en bestrating, 
evenals verkeersgebieden.



PERFECTE STABILITEIT
Met MAKS-rand framing worden paden en gazons moeiteloos en mooi verdeeld. 
Deze profielen kunnen worden gevormd zonder te breken of te klinken. 
De bovenrand is afgerond voor meer veiligheid in te bouwen.
Praktisch: Brede, driehoekige steunpoten zorgen voor een uitstekende stabiliteit en 
vergemakkelijken tot op de juiste hoogte. Eenvoudig en snel verbindingssysteem
Voor eindeloze verbindingen. De snelle installatie van dit product 
bespaart u tijd en geld.

E L E G A N T I E



ROESTVRIJ GEGALVANISEERDE CORTEN

MAKS 
RAND FRAMING BOX
Beschikbaar in roestvrij staal,
gegalvaniseerde & cortenstaal.
Een pakket bevat ook 5 caps, en ook 5 
schroeven en 10 nagels, alsmede 
installatie-instructies en EAN-code.

60cm

VORM STABILITEIT
Veelzijdig en makkelijk te gebruiken 
op bijna alle solide oppervlakken.

VORM FLEXIBILITEIT
Door de hoge flexibiliteit van het frame is 
het mogelijk om ronde tuin oppervlakken 
te ontwerpen voor b.v. Siertuinen.



MAKS PRODUCTS d.o.o

CONTACT PERSOON
Damir Babic

Trakace 17b 
21300 Makarska 
Croat ia

VORM STABILITEIT
Veelzijdig en makkelijk te gebruiken 
op bijna alle solide oppervlakken.

VORM FLEXIBILITEIT
Door de hoge flexibiliteit van het frame is 
het mogelijk om ronde tuin oppervlakken 
te ontwerpen voor b.v. Siertuinen. damir@maks-products.eu

+49 151 /  5251 3481
www.maks-products.eu

Uw Spezial ist :   


