
De hoogwaardige kunststof profielen uit 100% gerecycled materiaal 
besparen u zeker tijd en geld. Steenfix Profielen worden eenvoudig 
en snel verwerkt en u heeft geen opsluitband nodig. 

Steenfix randprofielen
De vervanger van de opsluitband!

Door het gebruik van de Steenfix profielen bespaart u tijd, het werk wordt minder 

zwaar en eventuele wijzigingen in de toekomst zijn makkelijk uitvoerbaar. Direct na 

het plaatsen van de profielen kunt u beginnen met het leggen van de bestrating. 

Plaats de tegels eenvoudig in een laag split van 30-50mm. Door de onzichtbare 

randafwerking gaan gazon en terras harmonieus in elkaar over. U zult versteld staan 

van het eindresultaat. 

U werkt snel, schoon en efficiënt.

Steenfix 
randprofielen

• Geen opsluitband nodig

• Eenvoudig en snel verwerkt

• Zeer sterk en direct belastbaar

• Verschuift niet

• Gazon blijft langer groen
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Voor onze algemene voorwaarden en garanties zie onze website.

Tip Steenfix Easy
Voor het perfecte resultaat is het van belang dat het Stabiel-net van de Steenfix Easy 
vlak op de split ligt. Leg het profiel iets naar binnen hellend onder de uitzetdraad.
De tegels vervolgens precies langs het profiel plaatsen, want later bijstellen lukt niet meer.  
Door het gewicht van de stenen verankert deze zich in de split. Met Steenfix blijft uw 
gazon langs de paden en terrassen mooi groen.

Uitvoeringen
• Steenfix (standaard): ontwikkeld voor de aanleg van betonstenen 
 terrassen. Te verankeren met ankerspijkers. Verkrijgbaar in rechte 
 en ronde variant (met de hand buigbaar in de gewenste vorm).

• Steenfix Easy: ontwikkeld voor betonsteen, natuursteen en 
 keramische terrastegels. Geen ankerspijkers nodig door gebruik 
 van het Stabiel-net. Alleen verkrijgbaar in de rechte variant.

Steenfix Easy (10 mm)
Voor natuursteen en keramische tegels gebruikt u de variant met 10 mm randhoogte.
De tegels zijn eenvoudig op de split te leggen. Door gebruik van de Steenfix Easy kunt u 
(indien gewenst) het terras weer makkelijk aanpassen. De tegels liggen namelijk niet 
vast in de ondergrond. Hierdoor bespaart u op de ondergrond en legkosten.

Steenfix Easy (20 mm)
Een snelle opsluiting speciaal voor terrassen van betonsteen. Door gebruik 
van het Stabiel-net is verankeren overbodig. Tussen de mazen van het 
Stabiel-net zet de split (3-8 mm) zich vast, waardoor de tegel goed op zijn 
plaats blijft. Deze spijkervrije oplossing is ideaal voor dakconstructies en voor 
toepassingen met een geringe inbouwhoogte.

Steenfix profielen (lengte 2 meter)
Met Steenfix profielen gaan het gazon en het terras harmonieus in 
elkaar over. Het profiel is niet zichtbaar. Het brede steunoppervlak 
en groeven aan de onderzijde voorkomen het wegglijden van het 
profiel. De gaten aan de smalle profielzijde zijn bedoeld voor 
verankering, maar het bevordert ook de vochtbalans voor een mooi 
en groen gazon. Kunstgras toepassingen kunnen tegen deze rand 
verlijmd worden en sluiten zo prima aan op het terras.

Hoekoplossingen en verankeren
De Steenfix profielen zijn eenvoudig met een blikschaar zelf op maat te maken. 
Hierdoor creëert u met gemak hoekoplossingen. Wilt u de profielen verankeren? Bevestig
de profielen dan aan de gazonzijde met vier ankerspijkers per meter. De spijkers niet te 
diep slaan. Vast is vast.


