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GARDLINER
GARDLINER® PVC

Maak eenvoudig en snel een duurzame afgrenzing tussen beplante
zones en verhardingen en creëer plantenvakken en bloemperken met
de GARDLINER® Kantopsluitingssystemen. Deze systemen zijn
beschikbaar in verschillende materialen: hoogwaardig kunststof (PVC),
verzinkt staal of cortenstaal. Daarnaast kunt u een keuze maken uit
verschillende profielhoogtes.
GARDLINER® PVC Kantopsluitingssystemen
Grijze, kunststof kantopsluitingsprofielen met hoogtes van 35 en 45 mm. Onzichtbare,
strakke lijnen en bochten zijn snel en makkelijk te creëren. De profielen zijn verkrijgbaar
in een flexibele en starre uitvoering en zijn zowel toepasbaar in de volle grond als op het
groene dak.

GARDLINER® StaalLight

GARDLINER® StaalLight Kantopsluitingssystemen
Kantopsluitingsprofielen van verzinkt staal met hoogtes van 110, 160 en 210 mm en een
dikte van 0,9 mm. Ze zijn makkelijk te buigen waardoor strakke lijnen en scherpe bochten
eenvoudig te creëren zijn. De profielen zijn zowel toe te passen in de volle grond als op het
groene dak.

GARDLINER® Staal Kantopsluitingssystemen
Kantopsluitingsprofielen van verzinkt staal en cortenstaal met standaard hoogtes van 100
en 150 mm en een dikte van 4 mm. De profielen zijn geschikt om strakke lijnen en bochten
te creëeren. Ze zijn zowel toepasbaar in de volle grond als op het groene dak.
GARDLINER® is een merknaam van Nophadrain BV.

GARDLINER® Staal

Uit de praktijk: „Het gebruik van zware
betonbandjes als opsluiting behoort door
de komst van de GARDLINER®
Kantopsluitingssystemen tot de verleden
tijd. De kantopsluitingen zijn niet alleen
eenvoudig in aanleg, maar ook de creatieve
mogelijkheden zijn enorm.“

Voordelen GARDLINER® Kantopsluitingssystemen
• Licht in gewicht
• Flexibel en veelzijdig te vormen

• Gemaakt van buigbaar kunststof of staal
• Zichtbare of onzichtbare installatie

• Strakke en duidelijke lijnvoering
• Duurzaam en onderhoudsvrij

• Snel en makkelijk in aanleg
• Betonfundering niet noodzakelijk

GARDLINER® PVC
Voordelen PVC
• Eenvoudige en snelle verwerking
• Direct vorm te geven (recht / gebogen)

GARDLINER® PVC Kantopsluitingssystemen zijn gemaakt van
duurzaam kunststof. De kantopsluitingsprofielen worden per
pakket van 20 lm geleverd. Ze zijn verkrijgbaar in hoogtes van
35 en 45 mm en vormen een blijvende afgrenzing tussen
beplantingen en (half-)verhardingen.

• Profielen voor veel toepassingen
• Geen betonfundering storten of droogtijd

Starre kantopsluitingsprofielen van kunststof

• Geen „verbranden” / „invriezen”

De GARDLINER® PVC 35P en 45P zijn starre profielen die onzichtbare opsluitingen
van (half-)verharding en strakke lijnen mogelijk maken. De GARDLINER® PVC 35P en
45P Kantopsluitingsprofielen worden met behulp van de meegeleverde aardnagels in
de volle grond onzichtbaar bevestigd.

• Licht, stevig en slagvast materiaal
• Verzinkt stalen aardnagels
• Verdekte aardnagelbevestiging
• Voordelig
• Direct belastbaar

De GARDLINER® PVC 45D en 45DK zijn starre profielen die toegepast kunnen
worden op het groene dak. De GARDLINER® PVC 45DK is aan de onderzijde voorzien
van klittenband en kan hierdoor bevestigd worden op de ND Drainagesystemen van
Nophadrain voor extensieve en intensieve groene daken.

Starre en flexibele kantopsluitingsprofielen van kunststof
De GARDLINER® PVC 35 en 45 Kantopsluitingsprofielen zijn voorzien van
uitbreekbare verbindingsstukjes, die ervoor zorgen dat de profielen ook flexibel zijn
in te zetten. Niet alleen rechte lijnen, maar ook vloeiende bochten zijn zo snel en
makkelijk te maken. De profielen kunnen met behulp van de meegeleverde
aardnagels in de volle grond onzichtbaar worden bevestigd.

PV

C
3
PV 5
C
3
P V 5P
C
45
PV
C
4
P V 5P
C
45
PV
D
C
45
DK

De GARDLINER® PVC 35 en 45 Kantopsluitingsprofielen kunnen ook toegepast
worden op groene daken, maar dan dient er geen gebruik gemaakt te worden van de
aardnagels.

Toepassingen PVC
Betonklinkers 50 - 80 mm
Klinkers 35 - 52 mm
Klinkers 52 - 80 mm
Betontegels 35 - 45 mm
Betontegels 45 - 60 mm
Natuursteentegels 35 - 60 mm
Grind-/splitpaden, niet openbaar
Halfverhardingen, niet openbaar
Boomschorspaden
Siervijverranden tot 100 mm diepte
Groene daken (zonder aardnagels)
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Rechte lijnen en strakke bochten

Uitbreekbare
verbindingsstukjes

Verdekte bevestiging
van aardnagels

Hoogtes van
35 en 45 mm

Inclusief bevestiging
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Productspecificaties GARDLINER® PVC

Specificaties GARDLINER® PVC 35

GARDLINER® PVC 35

Materiaal

slagvast hard PVC - star / flexibel met gaten

Afmetingen

ca. 2.000 x 90 x 35 mm (L x B x H)

Stuks/set

10 stuks = 20 lm

Aardnagels

40 stuks inclusief, ca. 2 stuks/m

Gebruik

flexibele + rechte lijnen. Met uitbreekbare
verbindingsstukken voor een flexibele vorm.

Bevestiging

met aardnagels, verdekt onder de verharding

Specificaties GARDLINER® PVC 35P

GARDLINER PVC 35P
®

Materiaal

slagvast hard PVC - star met gaten

Afmetingen

ca. 2.000 x 90 x 35 mm (L x B x H)

Stuks/set

10 stuks = 20 lm

Aardnagels

40 stuks inclusief, ca. 2 stuks/m

Gebruik

rechte lijnen

Bevestiging

met aardnagels, verdekt onder de verharding

Specificaties GARDLINER® PVC 45

GARDLINER PVC 45

Materiaal

slagvast hard PVC - star / flexibel met gaten

Afmetingen

ca. 2.000 x 90 x 45 mm (L x B x H)

Stuks/set

10 stuks = 20 lm

Aardnagels

40 stuks inclusief, ca. 2 stuks/m

Gebruik

flexibele + rechte lijnen. Met uitbreekbare
verbindingsstukken voor een flexibele vorm.

Bevestiging

met aardnagels, verdekt onder de verharding

®

Specificaties GARDLINER® PVC 45P

GARDLINER® PVC 45P
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Materiaal

slagvast hard PVC - star met gaten

Afmetingen

ca. 2.000 x 90 x 45 mm (L x B x H)

Stuks/set

10 stuks = 20 lm

Aardnagels

40 stuks inclusief, ca. 2 stuks/m

Gebruik

rechte lijnen

Bevestiging

met aardnagels, verdekt onder de verharding

Specificaties GARDLINER® PVC 45D

GARDLINER® PVC 45D

Materiaal

slagvast hard PVC - star met gaten

Afmetingen

ca. 2.000 x 90 x 45 mm (L x B x H)

Stuks/set

10 stuks = 20 lm

Gebruik

rechte lijnen

Bevestiging

-

Specificaties GARDLINER® PVC 45DK

GARDLINER® PVC 45DK

Materiaal

slagvast hard PVC - star

Afmetingen

ca. 2.000 x 90 x 45 mm (L x B x H)

Stuks/set

10 stuks = 20 lm

Gebruik

rechte lijnen

Bevestiging

klittenband aan de onderzijde

Specificaties GARDLINER® Aardnagels
Materiaal

verzinkt staal

Afmetingen

ca. 230 x 10 x 1,5 mm (L x B x D)

Stuks/set

40 stuks

Bevestiging van GARDLINER PVC 35, 35P, 45 en 45P
®

GARDLINER® Aardnagels

GARDLINER® PVC 45P / 45D, 45 en 45DK
(van beneden naar boven)
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GARDLINER® StaalLight
Voordelen StaalLight
• Eenvoudige, snelle en simpele verwerking
• Direct vorm te geven (recht / gebogen)
• Scherpe bochten mogelijk
• Geen betonfundering storten of droogtijd
• Geen droge zones in de vegetatie

GARDLINER® StaalLight is een flexibel kantopsluitingsprofiel dat
gemaakt is van verzinkt staal. StaalLight wordt per pakket van
20 lm geleverd. De profielen zijn verkrijgbaar in hoogtes van 110,
160 en 210 mm en vormen een blijvende afgrenzing tussen
beplantingen en verhardingen. De 0,9 mm dikke profielen zijn
makkelijk te buigen waardoor strakke lijnen en vloeiende bochten
eenvoudig zijn te vormen. De profielen zijn aan één zijde aan de
boven- en onderkant voorzien van een 3 mm dikke omslag.

• Lichtgewicht

Flexibele profielen van verzinkt staal met bevestigingselementen

• Gladde zichtbare zijde met een hoogte
van 110, 160 of 210 mm
• Verdekte aardnagelbevestiging

De losse GARDLINER® StaalLight 110V, 160V en 210V profielen worden aan elkaar
verbonden met de meegeleverde bevestigingselementen. Vervolgens worden de
profielen met aardnagels onzichtbaar in de volle grond bevestigd.
Voor een scheiding van gazon en perken geldt dat het profiel ca. 3 cm (bij type 110V),
5 cm (bij type 160V) en 10 cm (bij type 210V) uitsteekt wanneer het in de grond is
weggewerkt.

Flexibele profielen van verzinkt staal met verhogingselementen
Met de GARDLINER® StaalLight 110VH, 160VH en 210VH kunnen makkelijk en
snel perkverhogingen worden gecreëerd. De StaalLight Kantopsluitingsprofielen
worden geleverd met perkverhogingselementen die tevens de profielen met
elkaar verbinden. Ook de GARDLINER® StaalLight types VH worden met de
meegeleverde aardnagels onzichtbaar in de volle grond bevestigd. De StaalLight
VH Kantopsluitingssystemen kunnen ook toegepast worden op groene daken. In dit
geval dient er geen gebruik gemaakt te worden van de aardnagels.
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Bij de verwerking van de perkverhogingselementen dient een inbouw van ca. 10 cm
(bij type 110VH) , 15 cm (type 160VH) en 20 cm (type 210VH) boven de grondslag
te worden aangehouden.

Toepassingen StaalLight
Grind- / splitpaden, niet openbaar
Halfverhardingen, niet openbaar
Boomschorspaden
Siervijverranden tot 10 cm diepte
Vijverranden tot 15 cm diepte
Vijverranden tot 20 cm diepte
Gazon, perken
Perkverhoging
Grind langs gebouwen
Groene daken (zonder aardnagels)
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Strakke lijnen en vloeiende bochten

Scherpe bochten

Inclusief verdekte aardnagels
& aardnagelbevestiging

Hoogtes van
110, 160 en 210 mm
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Productspecificaties GARDLINER® StaalLight

Specificaties GARDLINER® StaalLight 110V* & 110VH**
Materiaal

verzinkt staal

Bescherming

zink- / magnesiumlaag

Dikte profiel

ca. 0,9 mm / 3 mm (vouwranden)

Afmetingen

ca. 2.000 x 110 mm (L x H)

Stuks/set

10 profielen per pakket = 20 lm

* Inclusief 40 bevestigingselementen en 40 aardnagels van verzinkt staal, ca. 2 stuks/m

GARDLINER StaalLight 110V
®

** Inclusief 20 perkverhogingselementen en 20 aardnagels van verzinkt staal,
ca. 1 stuk/m

Specificaties GARDLINER® StaalLight 160V* & 160VH**
Materiaal

verzinkt staal

Bescherming

zink- / magnesiumlaag

Dikte profiel

ca. 0,9 mm / 3 mm (vouwranden)

Afmetingen

ca. 2.000 x 160 mm (L x H)

Stuks/set

10 profielen per pakket = 20 lm

* Inclusief 40 bevestigingselementen en 40 aardnagels van verzinkt staal, ca. 2 stuks/m
** Inclusief 20 perkverhogingselementen en 20 aardnagels van verzinkt staal,
ca. 1 stuk/m

GARDLINER® StaalLight 160V
Specificaties GARDLINER® StaalLight 210V* & 210VH**
Materiaal

verzinkt staal

Bescherming

zink- / magnesiumlaag

Dikte profiel

ca. 0,9 mm / 3 mm (vouwranden)

Afmetingen profiel

ca. 2.000 x 210 mm (L x H)

Stuks/set

10 profielen per pakket = 20 lm

* Inclusief 40 bevestigingselementen en 40 aardnagels van verzinkt staal, ca. 2 stuks/m
** Inclusief 20 perkverhogingselementen en 20 aardnagels van verzinkt staal,
ca. 1 stuk/m

GARDLINER® StaalLight 210V

GARDLINER® StaalLight 160VH
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Wat is het verschil tussen
GARDLINER® StaalLight type V of VH?
Stap 1. Kies de gewenste StaalLight profielhoogte:
110 mm, 160 mm of 210 mm (10 profielen per pakket)

+
Stap 2. Kies de gewenste StaalLight verzinkte bevestiging:

of
Verzinkte bevestiging:
40 bevestigingselementen en 40 aardnagels per pakket

=

Verzinkte bevestiging:
20 perkverhogingselementen en 20 aardnagels per pakket

GARDLINER® StaalLight V
Kantopsluitingssysteem

GARDLINER® StaalLight VH
Kantopsluitingssysteem

210V (of type 110V / 160V)

210VH (of type 110VH / 160VH)
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GARDLINER® Staal
Voordelen Staal
• Duurzaam en esthetisch totaalbeeld
• Strakke rechte lijnvoering of grote bochten
• Massief materiaal (staal)
• Eenvoudige montage en duurzame verbinding
van de profielen
• Directe bevestiging door funderingsschoenen
van staal
• Te gebruiken bij binnentuinen of vegetatiedaken
met afgevlakte funderingsschoenen (type Dak)

Robuust kantopsluitingssysteem van verzinkt staal
Met de 4 mm dikke profielen kunnen strakke lijnen en flauwe bochten makkelijk
en snel worden gecreëerd. De profielen kunnen als verhardingsafwerking of
uitstekend tot ca. 10 cm worden toegepast. Ze worden inclusief funderingsschoenen
geleverd (type Standaard of type Dak).
De funderingsschoenen verbinden de GARDLINER® Staal Kantopsluitingsprofielen
aan elkaar. Het type Funderingschoen Standaard dient tevens als bevestiging van de
profielen in de volle grond. Met de GARDLINER® Staal Funderingsschoen Dak kan
het kantopsluitingsprofiel eenvoudig, zonder aardnagels, op een betontegel worden
bevestigd. Dit maakt de GARDLINER® Staal Kantopsluitingsprofielen ook geschikt
voor het groene dak.
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• Treedvaste vijverranden met waterdieptes
tot 15 cm

GARDLINER® Staal is een licht buigbaar kantopsluitingsprofiel
dat gemaakt is van duurzaam verzinkt staal (en cortenstaal op
aanvraag). De profielen worden per pakket van 10 lm geleverd.
Ze zijn verkrijgbaar in hoogtes van 100 en 150 mm en vormen een
blijvende afgrenzing tussen beplantingen en verhardingen. Ook
grootschalige en speelse vijverranden met waterdieptes tot
15 cm zijn met de GARDLINER® Staal Kantopsluitingssystemen
eenvoudig en snel gemaakt.

Toepassingen Staal
Betonklinkers 50 - 80 mm
Betonklinkers 80 - 100 mm
Natuursteen 50 - 80 mm
Natuursteen 80 - 100 mm
Klinkers 35 - 80 mm
Betontegels 25 - 60 mm
Natuursteentegels 35 - 60 mm
Grind- / splitpaden, openbaar en niet openbaar
Halfverhardingen, openbaar en niet openbaar
Boomschorspaden
Asfaltwegen
Siervijverranden tot 10 cm diepte
Vijverranden tot 15 cm diepte
Waterpartijen openbaar
Gazon, perken
Grind langs gebouwen
Groene daken
Berijdbare verhardingen (op daken)
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Strakke lijnen en bochten
Inclusief
funderingsschoenen

Standaard hoogtes van
100 en 150 mm

Bochten zijn
eenvoudig te vormen

4 mm dikte
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Productspecificaties GARDLINER® Staal

Specificaties GARDLINER® Staal 100/4VS* & 100/4VD**

GARDLINER® Staal 100/4VD
(met Funderingsschoen Dak)

Materiaal

verzinkt staal

Bescherming

zink- / magnesiumlaag

Dikte profiel

ca. 4 mm

Afmetingen profiel

ca. 2.000 x 100 mm (L x H)

Stuks/set

5 kantopsluitingsprofielen per pakket = 10 lm

* Inclusief GARDLINER® Staal Funderingsschoenen Standaard, 11 stuks/pakket
** Inclusief GARDLINER® Staal Funderingsschoenen Dak, 11 stuks/pakket

Specificaties GARDLINER® Staal 150/4VS* & 150/4VD**
Materiaal

verzinkt staal

Bescherming

zink- / magenesiumlaag

Dikte profiel

ca. 4 mm

Afmetingen profiel

ca. 2.000 x 150 mm (L x H)

Stuks/set

GARDLINER® Staal 150/4VD
(met Funderingsschoen Dak)

5 kantopsluitingsprofielen per pakket = 10 lm

* Inclusief GARDLINER Staal Funderingsschoenen Standaard, 11 stuks/pakket
®

** Inclusief GARDLINER® Staal Funderingsschoenen Dak, 11 stuks/pakket

GARDLINER® SV40/V Verbindingsstuk
Het SV40/V Verbindingsstuk zorgt ervoor dat de Staal profielen perfect op elkaar
aansluiten en goed op elkaar aangesloten blijven.

Specificaties GARDLINER® Staal SV40/V Verbindingsstuk
GARDLINER Staal SV40/V
Verbindingsstuk
®

Materiaal

verzinkt staal

Dikte

ca. 5,2 mm

Afmetingen

ca. 100 x 40 mm (L x H)

Aanbevolen aantal

1 stuk/2 m

GARDLINER® Staal150/4VS
(met Funderingsschoen Standaard)
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Wat is het verschil tussen
GARDLINER® Staal type VS of VD?
Stap 1. Kies de gewenste Staal profielhoogte:
100 mm of 150 mm (5 profielen per pakket)

+
Stap 2. Kies de gewenste Staal bevestiging:

of
Verzinkte bevestiging:
11 Funderingsschoenen Standaard per pakket (volle grond)

Verzinkte bevestiging:
11 Funderingsschoenen Dak per pakket (dak)

=
5

GARDLINER® Staal
Kantopsluitingssysteem VS

GARDLINER® Staal
Kantopsluitingssysteem VD

100/4VS (of type 150VS)

100/4VD (of type 150VD)
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Toepassingsoverzicht - Waar gebruikt u welk profiel?

PVC
PVC 35
PVC 35P
PVC 45
PVC 45P
PVC 45D
PVC 45DK

StaalLight
StaalLight 110V
StaalLight 110VH
StaalLight 160V
StaalLight 160VH
StaalLight 210V
StaalLight 210VH

Staal
Staal 100/4VS
Staal 100/4VD
Staal 150/4VS
Staal 150/4VD
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Licht en eenvoudig te verwerken
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Zichtbaar en onzichtbaar

Duurzaam eindresultaat

·
·
·
· ·
· ·
· ·
· ·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
· · · ·
·
·
· · · ·
·
·
· · · ·

·
·

·
·
· ·
· ·

· · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

·

·

· ·

·

·

·

14

Dakbegroeiingen

Grind (langs gebouwen)

Perkverhoging

Gazon, perken

Waterpartij, openbaar

Vijverranden tot 200 mm diepte

Vijverranden tot 150 mm diepte

Siervijverranden tot 100 mm diepte

Asfaltwegen

Boomschors

Halfverhardingen, openbaar

Halfverhardingen, niet openbaar

Grind-/splitpaden, openbaar

Grind-/splitpaden, niet openbaar

Natuursteentegels 35 - 60 mm

Betontegels 45 - 60 mm

Betontegels 35 - 45 mm

Betontegels 25 - 35 mm

Klinkers 52 - 80 mm

Klinkers 35 - 52 mm

Natuursteen 80 - 100 mm

Natuursteen 50 - 80 mm

Betonklinkers 80 - 100 mm

Betonklinkers 50 - 80 mm

GARDLINER®
is exposant in

GARDLINER® is een merknaam
van Nophadrain BV

®

GARDLINER

Nophadrain BV
Bezoekadres
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Nederland
Postadres
Postbus 3016
6460 HA Kerkrade
Nederland
+31(0)45 535 50 30
info@nophadrain.nl
www.nophadrain.nl
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