
أن عملية التحديد ليست فقط التقليل من ثبات حدود المسطحات بل تقلل من الحاجة.  هنالك عدة طرق لتحديد المسطحات الخضراء وأحواض النباتات 

لتهذيب وتقليم حواف المسطحات وتحمي من إنتقال األعشاب الغير مرغوب بها من والى المسطحات 

.للحديقة " جماليا" وعالوة عل ذلك تعطي مظهرا

وتعمل , إعطاء لمحة جمالية للحديقة والفصل بين المسطحات الخضراء عن باقي النباتات

على جعل حواف المسطحات مستقيمة أو على شكل منحنايات أو أشكال دائرية للمسطحات 

.باألضافة لسهولة إستخدامها , أو إلحواض النباتات

ينتج من مواد بالستيكية من البولي أثلين عالي الكثافة المعاد إستخدمه فقط للون األسودإدج - يوني 

حيث أن اليوني إدج الملون يضاف اليه مواد تحمي , لباقي األلوان% 100ومن المواد الخام الجديدة 

.من األشعة فوق البنفسجية الصادرة عن أشعة الشمس لمنع تكسره وتلفه 

 متر50 الى 20 متر أو على شكل لفائف بطول من 12 الى 6ينتج بأطوال مستقيمة من إدج - يوني 

 ملم لألنبوب العلوي منه ذي3.0 ملم للحواف و 2.5وسماكة ,  ملم125ينتج بعرض إدج - يوني 
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