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Gabionové stěny – sypané
Sypané gabionové stěny se skládají z jednotlivých komponentů – svařované
panely (PILOFOR® SUPER, PILOFOR® SUPER STRONG), ocelové sloupky STONE
o šířce 160 mm, gabionové spony STONE 150 mm.
Výhody sypané gabionové stěny o šířce 160 mm:
• Tenké provedení gabionové stěny – vhodné do prostor kde nelze použít klasický gabion
• Jednoduchá konstrukce gabionu – dlouhé stěny, ploty
• Rychlost výstavby gabionu – sestavuje se z velkých montážních celků
• Nízké náklady na pořízení kamene a jeho dopravu – stěna je tenká, nižší spotřeba
kamene v porovnání s klasickým gabionem
• Nízké náklady na realizaci gabionu – nižší spotřeba kamene a tedy nižší náklady na
pořízení kamene
• Nízké náklady na plnění gabionové stěny kamenem – plnění sypáním, nižší časová
náročnost než u klasických gabionových košů
• Výrazný architektonický prvek – přírodní vzhled
• Vysoká životnost gabionové stěny – svařované panely mají vysokou životnost díky své
povrchové úpravě. V případě použití kvalitního kamene je gabionová stěna zárukou
dlouhotrvající životnosti a funkčnosti konstrukce.

Gabionové stěny ve výše uvedeném provedení,
nelze použít jako stěny opěrné.
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Příslušenství pro gabiony
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Gabionové stěny – sypané
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