GABIONY
Gabiony jsou stabilní konstrukce s mnoha možnostmi
využití nejen jako moderní architektonický prvek, ale
i jako zpevòující prvek v terénu vèetnì umístìní do
vodních nádrží a tokù. Gabionové koše lze rovnìž použít
jako oplocení nebo jeho souèást.
Kromì bezpeènostní a stabilizaèní funkce plní gabiony
také funkci dekorativní, lze je ozelenit. Jejich použití je
ekologické, rychlé a jednoduché. Vzhledem k montáži za
sucha je možné realizovat stavby z gabionových konstrukcí v prùbìhu celého roku.

GABIONOVÉ KOŠE
ZE SVAØOVANÝCH SÍTÍ
Základním nabízeným sortimentem
jsou sítì se ètvercovým okem
100 x 100 mm, nebo s obdélníkovým
okem 100 x 50 mm z drátu O 4 mm.

Skladové formáty sítí (mm)
500 x 500
1000 x 500
1000 x 1000
1500 x 1000
2000 x 500
2000 x 1000
3200 x 2100

Nestandardní rozmìry pøipravíme na
zakázku.

Gabiony lze vyplnit rozmanitými
druhy materiálù, mohou však
zùstat i prázdné.

GABIONOVÉ KOŠE Z DVOUZÁKRUTOVÉ SÍTÌ

Gabiony

Maxi gabiony

Gabiony s výztuhou

Svahová výztuha

Matrace

Pytlové gabiony

Výše uvedené typy gabionù se dodávají ve standardních rozmìrech
nebo v rozmìrech dle konkrétních projektù, na kterých jsme pøipraveni
spolupracovat.
Oka mají rozmìr 3 x 8, 8 x 10 a 10 x 12 cm, z drátù O 2,7 nebo 3 mm.

Pøíslušenství
Ke spojování jednotlivých sítí slouží spirály nebo C kroužky. Prostorovì se koše vyztužují táhly.

Materiál sítí a pøíslušenství
Gabiony se sestavují z ocelových sítí svaøovaných nebo pletených. Drát
je povrchovì upraven slitinou 95% zinku a 5% hliníku (tzv. Galfan). Tato
povrchová úprava zaruèuje nìkolikanásobnì delší životnost než prosté
zinkování. Ochranu lze ještì zvýšit poplastováním.
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Gramáž zinkové vrstvy g/m

2

Životnost povrchové úpravy (velmi agresivní prostøedí)

Èas (roky)
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