
Quick and easy garden edging for any contour!
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Multi-Edge FLEX
Quick and easy garden edging for any contour!
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Voor elke  
situatie een 
oplossing
Ontdek de eindeloze mogelijkheden van Multi-Edge 

afboordingen en geniet van stijlvolle looks in de 

tuin. Bovendien bieden afboordingen vele praktische 

voordelen. Het beperkt onkruidgroei, zorgt ervoor dat 

grind of split beter blijft liggen en houdt de rand van 

een gazon het hele jaar door strak.

Multi-Edge afboordingen zijn door onze eigen design 

afdeling ontworpen en worden in Europa geproduceerd 

met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Het 

assortiment afboordingen is afgestemd op uw tuin 

wensen en kan eenvoudig op maat gemaakt worden. 

En met de ruime keuze aan kleuren en materialen is er 

altijd een Multi-Edge afboording beschikbaar die bij uw 

tuin past.
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Multi-Edge METAL
Stijlvolle scheidingslijnen in uw tuin

Met de Multi-Edge METAL afboording 

creëert u eenvoudig een stijlvolle 

begrenzing in elke gewenste vorm, of u nu 

een golvend tuinpad met grind wilt of gras 

netjes af wilt boorden. Door de keuze uit 

5 afwerkingen is er altijd een bij úw tuin 

passende uitvoering om het geheel perfect 

af te werken. 

Hoge kwaliteit (1,5 mm dik staal)

Lange levensduur

Herbruikbaar

Eenvoudige aanleg zonder pinnen of 

bouten

100 cm

17.5 cm

95 cm*

*werkende lengte. Om te berekenen hoeveel delen u nodig heeft rekent u met 
een lengte van 0,95 (ofwel deel de totale lengtemeters door 0,95).

Voor elke smaak
De Multi-Edge METAL is leverbaar in vijf 

afwerkingen:

Zwart gecoat

Corten staal

Verzinkt

Wit gecoat

RVS

Aanleggen
Met het koppelsysteem van de Multi-Edge METAL 

koppelt u de afboordingen in één beweging aan elkaar. 

Hoeken of ronde vormen kunt u eenvoudig zelf buigen. 

Voor optimale stabiliteit laat u maximaal 4cm van de 

afboording uitsteken.Beschermstrip
Legt u de Multi-Edge METAL aan op een plek 

waar mensen of (huis)dieren op de afboordingen 

kunnen stappen of vallen? Dan kunt u kiezen voor 

een beschermstrip die om de afboording geklemd 

kan worden. Hierdoor beperkt u het risico op 

ongelukken tot een minimum, een veilig gevoel!
4cm

KLIK OM AF  
TE SPELEN 

OF KIJK OP P. 14

https://www.multi-edge.com/nl/multi-edge-metal/#video
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Geavanceerd afboordingssysteem dat gezien mag worden
Multi-Edge ADVANCE

Multi-Edge ADVANCE is een hoogwaardige afboording 

voor o.a. gazon, borders en grindvlakken. Uniek is het 

slimme koppelsysteem; de profielen worden verbonden 

door koppelplaatjes en geborgd door een grondpin. 

Hierdoor ontstaat er een mooie, gladde overgang tussen 

de profielen. De Multi-Edge ADVANCE heeft een dikte 

van 1mm en aan de boven- en onderrand een omslag van 

3mm. Dit geeft een mooie stevige uitstraling en zorgt 

ervoor dat de profielen ook gemakkelijk in gebogen vorm 

geïnstalleerd kunnen worden. De Multi-Edge ADVANCE 

is leverbaar in verzinkt en Corten staal.

Hoogwaardige profielen van 20cm hoog

Stabiel en licht van gewicht

Koppelsysteem onzichtbaar na aanleg

Stevig en zichtbaar 
Bij toepassing langs gras, borders en grindvlakken kan tot wel 10cm 

van het profiel boven de grond uitsteken.

Leverbaar in Corten en verzinkt staal

Uniek koppelsysteem waarmee 
grondpin op elke gewenste  
positie gemonteerd kan wordenHet profiel kan recht en  

gebogen toegepast worden
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200 cm

(2x koppelplaatje + 1 grondpin) 90° hoekstuk 
(apart verkrijgbaar)

20 cm

20 cm

10 cm

40 cm24 cm

Bij elk profiel van 2 meter 
worden 3 koppelsets mee-
geleverd.

Bij elk hoekstuk wordt 1 
koppelset meegeleverd.

Aanleggen
De kantopsluiting installeert u op stabiele wijze door 

de grondpinnen aan het profiel te monteren. Dit kan 

op elke gewenste plek. U plaatst een koppelplaatje 

achter de boven- en onderrand van het profiel, drukt 

deze tegen het profiel en steekt de grondpin erin. 

Ook het koppelen van de profielen gaat handig en 

gemakkelijk op deze wijze.

Een sublieme afwerking 
voor elke toepassing 
De omslag aan de boven- en onderrand van het profiel 

geeft de afboording een stabiele, strakke uitstraling. 

Uniek aan de Multi-Edge ADVANCE is dat aan de 

zichtkant van de afboording de koppeling en grondpin 

onzichtbaar is. De uiteinden van de profielen sluiten 

mooi op elkaar aan door het slimme koppelsysteem. De 

profielen kunnen gemakkelijk gebogen worden. 

Hoeken
Maak extra strakke 90 graden hoeken met de 

optionele hoekstukken. Deze wordt gekoppeld 

aan de afboordingen met de koppelset. Zo legt u 

in een handomdraai de mooiste borderranden of 

boomspiegels aan!

2x

Profiel

Koppelset Hoekstuk

Kleuren

Verzinkt

Corten staal  

KLIK OM AF  
TE SPELEN 

OF KIJK OP P. 14

https://www.multi-edge.com/nl/multi-edge-advance/#video
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Multi-Edge FLEX
Snel en eenvoudig een afboording in elke vorm!

De Multi-Edge FLEX is een flexibele afboording van 

gerecycled kunststof. Hiermee creëert u eenvoudig 

een nette afwerking van de randen in uw tuin. Door de 

slimme constructie kunt u zowel strakke als glooiende 

en ronde vormen maken. Van plantenborder tot gazon 

en van grindpad tot terras, de Multi-Edge FLEX is een 

voordelige en zeer veelzijdige oplossing.

Voor strakke en glooiende vormen

Stabiel en flexibel

Zeer breed toepasbaar

Leverbaar in twee hoogtematen 

Eén product, eindeloze 
mogelijkheden
De Multi-Edge FLEX onderscheidt zich van andere afboordingen door de 

unieke constructie. Hierdoor is het mogelijk om strakke, rechte randen 

én ronde glooiende vormen te maken. Afhankelijk van de toepassing en 

laagdikte van de bodembedekking kunt u kiezen uit twee hoogtematen.

Eenvoudig aanleggen
Door segmenten uit de afboording te knippen kunt u 

met de Multi-Edge FLEX gebogen en ronde vormen 

aanleggen en eenvoudig hoeken maken. Met het 

koppelsysteem schuift u de delen met gemak in elkaar. 

De meegeleverde grondpinnen gebruikt u om de 

afboording te verankeren.

55 MM 70 MM

Per afboording deel van 1 meter worden 4 grondpennen meegeleverd.

100 cm

 5,5 / 7 cm

20 cm

KLIK OM AF  
TE SPELEN 

OF KIJK OP P. 14

https://www.multi-edge.com/nl/multi-edge-flex/#video
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Multi-Edge ECO
Duurzaam én mooi; een veelzijdige afboording

De Multi-Edge ECO kan in vrijwel elke vorm aangelegd 

worden. Afkorten kan met een handzaag. Stabiliseer de 

afboording met losse paaltjes die u op elke gewenste plek 

aan de afboording kunt monteren. De paaltjes kunnen 

ook gebruikt worden om de overgang tussen de delen te 

bedekken.

Leverbaar in meerdere afmetingen

Natuurlijke uitstraling

Makkelijk verwerkbaar

Verantwoorde keuze Aanleg
De Multi-Edge ECO kan in vrijwel elke vorm aangelegd 

worden. Afkorten kan met een handzaag. Stabiliseer 

de afboording met losse paaltjes die u op elke gewenste 

plek aan de afboording kunt monteren. De paaltjes 

kunnen ook gebruikt worden om de overgang tussen 

de delen te bedekken.

Rechte delen Grondpin Kleuren

Rollen

Leverbaar in de afmetingen: 2m x 10cm, 2m x 14cm en  
2m x 20cm. Ongeveer 1cm dik.

40
 c

m

2m

Leverbaar in de afmetingen: 
10m x 10cm
10m x 14cm
10m x 20cm
20m x 10cm
20m x 14cm
20m x 20cm
Ongeveer 1cm dik

Voor elke toepassing  
een oplossing
De Multi-Edge ECO is leverbaar op rol voor een gebogen 

of ronde afboording. Ideaal voor o.a. boomspiegels, 

vijverranden en glooiende borders. Of kies voor 

rechte delen voor het maken van o.a. strakke borders, 

grasranden en afwerking van een recht pad of oprit. 

Afhankelijk van de toepassing heeft u keuze uit meerdere 

hoogtematen. Kies een lagere afboording die minder 

zichtbaar is of een hogere afboording om bijvoorbeeld 

kleine hoogteverschillen op te vangen.

Grijs

Zwart

Bruin - Corten

4x 2x KLIK OM INSTRUCTIES 
TE DOWNLOADEN
OF KIJK OP P. 14 
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https://www.multi-edge.com/eco-how-to


Multi-Edge FLEX
Quick and easy garden edging for any contour!

Aanleg instructies

Multi-Edge FLEX

FLEX
Aufbauanleitung
Aanleginstructies

Installation instructions
Instrucciones de instalación

Instructions d’aménagement

DE NL EN ES FR

Aus dem Bereich von Kindern halten.
Das tragen von Arbeitshandschuhen  

wird empfohlen.

Buiten bereik van kinderen houden. 
Het dragen van handschoenen  

wordt geadviseerd.

Keep out of reach of children. 
Wearing gloves is recommended.

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Se recomienda el uso de guantes.

Tenir hors de portée des enfants. 
Le port de gants est recommandé.
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Voorbereiden
Markeer uw gewenste vorm 
en egaliseer de grond. Een 
gazonrand steekt u met een 
schop af.

Losbreken
Breek de afboordingen en 
pennen van elkaar los.

Vervormen
Verwijder met een kniptang 
de verbindingstukken om een 
glooiende vorm of bocht te 
maken.

Plaatsen
Plaats de afboording op de 
gewenste plek. Schuif de 
uiteinden in elkaar om de 
afboordingen aan elkaar te 
koppelen. Overtollige lengte 
kan worden afgekort met een 
handzaag voor hout.

Grondpennen
Borg de afboording door met 
een hamer voorzichtig de 
pennen in de grond te slaan. 
Gebruik voor een stabiele 
afboording alle meegeleverde 
pennen.

Afwerken
Werk de rand af door het 
oppervlak met de afboording 
aan te vullen met het gewenste 
materiaal. Bedek de afboording 
tot dat nog een paar millimeter 
van de afboording boven het het 
oppervlak uitsteekt.
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Vorbereitung
Markieren Sie die gewünschte 
Form und ebnen Sie den Boden/
Untergrund. Einen Rasenrand 
stechen Sie mit einem Spaten 
ab.

Auseinanderbrechen
Trennen Sie die Rasenkanten 
und die Nägeln voneinander, 
durch sie auseinander zu 
brechen.

Formen bilden
Entfernen Sie mit einer Zange 
die Verbindungsstücke zwischen 
den einzelnen Segmenten, um 
eine Rundung oder Kurve zu 
bilden.

Platzierung
Legen Sie die Rasenkante auf 
das gewünschte Stück. Schieben 
Sie die Endstücke ineinander, 
um die Rasenkanten 
miteinander zu verbinden. 
Überstehende Längen können 
mit einer Handsäge für Holz 
gekürzt werden.

Befestigen
Mit einem Hammer schlagen 
Sie vorsichtig die mitgelieferten 
Nägeln durch die Rasenkante 
und befestigen so die 
Rasenkante am Boden.  
Um die Rasenkante gut zu 
stabilisieren, verwenden Sie alle 
mitgelieferten Nägeln.

Abschluss
Die Seiten der Rasenkante 
füllen Sie nun mit dem 
gewünschten Material auf. 
Bedecken Sie die Seiten, bis 
noch etwa ein paar Millimeter 
von der Rasenkante über dem 
Grund zu sehen sind.
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Multi-Edge ECO

4x 2x

Dig a channel. Make sure that at least half 
of the edging is able to disappear into the 
channel. For straight edging, mark out the 
line along which the Multi-Edge ECO is to 
be installed using twine and pegs.

Place the edging into the channel. Make 
sure that at least half of the edging is 
in the ground. The edging is even more 
stable when it is inserted deeper into 
the ground. Cut off any excess length of 
edging using a hand saw for wood.

Place fixing stakes at 50 cm intervals al-
ong the edging. Tap these into the ground 
using a rubber mallet. Make sure that the 
fixing stakes protrude a few cm lower 
than the top edge of the edging. Once 
installed, the fixing stakes will no longer 
be visible.

It is possible to insert the ends of the ed-
gings into a fixing stake profile. This is not 
necessary but creates a stable, smooth 
transition. Smooth corners can be created 
by sawing through the edging and placing 
them against each other at the desired 
angle.

Gently tap down the edging to the desired 
height using a rubber mallet. Screw 
the fixing stakes to the edging using 2 
stainless steel 4 x 30 mm screws. Screw 
down any fixing stake that has been used 
as a transition between two profiles using 
4 screws. 

Backfill the channel with soil, sand or 
another material. Then lay grass, gravel 
or another type of ground cover up to the 
edging. Now you are ready to enjoy your 
garden project!
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Installation instructions
Keep out of reach of children.
Wearing safety gloves is recommended.

For a straight border, choose Multi-Edge ECO in straight parts. 
For a curved border, choose Multi-Edge ECO on a roll.
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Multi-Edge ADVANCE
ADVANCE

Installation instructions EN
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Kijk op Multi-edge.com
Voor productinformatie en contact details
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