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Stålkant - grenser pent mot plenen

Stålkant har flere bruksområder. Monteringen er avhengig av jordens tilstand, og hvor mye belastning stålkanten 
forventes å bli utsatt for. Bruk ikke stålkant til noe annet enn hva det er beregnet å brukes til. Vær ekstra oppmerk-
som når gressklippere brukes i nærheten av stålkanten.
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Bruk
For å bevare grensen mellom plen og bed bør minst 
1/3 av stålkanten og piggene plasseres under jord. 
Stålkantens øvre del bør være 15 mm under gressets 
klippehøyde. Fyll på med jord opp til kanten dersom 
du ønsker et forhøyet bed. 

Mellom plen og grus gjelder samme beskrivelse som 
oven, men plasser opp til 2/3 av stålkanten under 
jord. Kjør ikke bil eller andre tunge kjøretøyer over 
stålkanten.

For grense mellom plen og jord eller asfalt kan du en-
ten plassere stålkanten i rett høyde før subus og asfalt 
blir lagt, eller rake en renne for stålkanten i subu-
sen og så fylle på med subus og asfalt til ønsket nivå. 
Hold stålkanten opprett med en lekt når du pakker 
de forskjellige lagene.

Mellom belegningsstein og plen, grus eller bed, følg 
beskrivelse oven.  Sikre at stålkanten er på rett dyp for 
å oppnå ønsket kant.

Montering
Bruk ikke hammer eller likende for å montere stål-
kanten, da dette kan skade fargen eller det galvani-
serte stålet. Forbered en linje som du vil at stålkanten 
skal følge. Fjerne eventuelle hindringer. Bruk en snor 
for å lage rette linjer og bruk øyemål for forming av 
kurver. Bruk en gummihammer for å slå ned stålkan-
tens pigger til ønsket nivå i marken. Monter sammen 
kantene og bruk en skrutrekker for å låse disse i hver-
andre (se bilde 1). 

I myk jord, eller der lette kjøretøy kan komme til å 
kjøre over stålkanten, bør en flat stein eller skiferhelle 
plasseres under stålkanten slik at det ikke synker. 
Vil du lage hjørner eller skarpe vinkler? Marker hvor 
stålkanten skal bøyes og plasser det over et bord eller 
plate. Bøy så stålkanten for hånd eller med en gum-
mihammer. 

Stålkant 1000 x 75 mm
Art nr 29350..

Skal du lage kurver og sirkler kan du lett bøye stål-
kanten for hånd. Om du må klippe i stålkanten 
er det viktig å male de nakne kantene med en bra 
grunnfarge for å forebygge rust. Oftest er det dog best 
å overlappe. 

Bilde 1. Monter sammen stålkantene ved å hake sammen to deler. Med 
en skrutrekker presser du ut låsetungen som forhindrer delene å gå fra 
hverandre. 


