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Gabiony sú objemné stavebné prvky z drôtenej siete, ktoré sa na stavbe plnia kamením a zeminou. Tvar majú
prevažne hranolovitý (koše a matrace) alebo valcovitý (vaky). Sú vhodné ako alternatíva betónových konštrukcií pri
výstavbe cestných a železničných násypov, mostov, oporných a protihlukových stien, pri úprave korýt a brehov
vodných tokov a nádrží, ako zábrana proti zosuvom pôdy, ako nástroj pre stabilizáciu svahov. Ich názov pochádza
z talianskeho slova gabbia – v preklade „klietka“. Súčasné drôtené gabiony sa vyvinuli z pletených prútených košov
plnených kamením, ktoré sa používali v stredoveku na budovanie rýchlych obranných opevnení.

Prednosti využitia gabionových konštrukcií:

Priepustnosť
Kamenná výplň sa vyznačuje medzerovitosťou, ktorá umožňuje odtok vody a bráni vzniku hydrostatického tlaku na
stenách gabionových konštrukcií, plní drenážnu funkciu.
Pružnosť a prispôsobivosť
Sú schopné deformácie pri zachovaní celistvosti, prispôsobia sa terénu všade tam, kde by sa betónové konštrukcie
lámali, sú vhodné pre nestabilné podložia.
Vysoká odolnosť a životnosť
Je zabezpečená vynikajúcimi vlastnosťami oceľového drôtu, jeho povrchovou úpravou hrubým nánosom zinku
alebo PVC a kvalitou výplňového materiálu. Postupom času sa medzery vypĺňajú naplaveninami a celá konštrukcia
prerastá vegetáciou, čo zvyšuje jej pevnosť a dokáže odolať veľkým tlakom.
Ekologickosť a estetickosť
Gabionové konštrukcie časom splynú s okolitou prírodou, zarastú miestnou vegetáciou a pôsobia estetickejšie v
porovnaní s betónovými konštrukciami. Vo vodných tokoch umožňujú riasam uchytenie a udomácnenie
mikroorganizmov na prirodzené čistenie vody. Sú príjemným doplnkom krajinotvorby.
Kvalita materiálu
Dôležitým faktorom životnosti gabionových konštrukcií je kvalita oceľového drôtu a drôteného pletiva. Naše
gabionové výrobky zhotovujeme z pletiva so šesťuholníkovými okami s dvojmo zakrútenými spojmi, ktoré účinne
bránia rozpleteniu a rozpadu siete pri pretrhnutí alebo prestrihnutí drôtu. Ochrana drôtu povrchovou úpravou podľa
požiadavky zákazníka môže byť hrubý nános zinku, zliatina zinku a hliníka (Zn 95%, Al 5%) alebo dodatočné
pokrytie plastom. Gabionové koše a pletivá vyrábame na moderných automatických zariadeniach podľa európskej
technickej normy pre pletivo EN 10223-3 a v súlade s technickým osvedčením č. TO-05/0333 vydaným Technickým
a skúšobným ústavom stavebným, n.o.

PARAMETRE DRÔTENÉHO PLETIVA
rozmer oka, mm

priemer pozinkovaného
drôtu pletiva, mm

priemer pozinkovaného
drôtu okrajového, mm

max. šírka pletiva,
mm

max. dĺžka rolky,
m

80 x 100

2.7 - 3.0

3.4 – 3.9

4000

210

Pevnosť drôtu v ťahu: min. 400 N/mm2
Pozinkovanie: podľa EN 10244-2 trieda A - hrubý nános (pri priemere drôtu 2.7 mm min. 245 g/ m 2 )

PRODUKTOVÝ RAD
1) GABIONOVÉ EKO-KOŠE
sú gabionové konštrukcie v tvare mohutných kvádrov. Ponúkame ich v štandardných rozmeroch so šírkou 1m alebo
„jumbo“ so šírkou 2m. Vnútorný priestor je delený medzistenami vzdialenými od seba vždy po 1m na dĺžku.
Štandardný rozmer oka pletiva na eko-koše je 80*100 mm. Eko-koše dodávame zlisované v balíkoch.
Základné rozmery štandardných eko-košov:
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Príklad rozmerov „jumbo“ eko-košov: 2*2*1 m; 4*2*1 m
Rozmery gabionov môžeme upraviť podľa požiadavky zákazníka.

2) GABIONOVÉ EKO-KOŠE KOMBINOVANÉ S UKOTVOVACÍM PLETIVOM
využívajú sa pri spevňovaní pôdy vo svahoch a výstavbe stabilizačných stien ako univerzálny stavebnicový prvok.
Konštrukcia je zložená z gabionového eko-koša s rozmermi 2*1*0,5 m alebo 2*1*1 m a z pásu drôteného
ukotvovacieho pletiva s dĺžkou od 3 do 6 m (alebo viac).

3) GABIONOVÉ EKO-MATRACE
sú obdobou eko-košov, avšak so zníženou výškou. Prevláda u nich plošný rozmer. Po vyplnení sa uzatvárajú
panelmi - vekami s rovnakými plošnými rozmermi alebo pletivom z roliek.
Základné rozmery eko-matracov:

Dĺžky: 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 m
Šírka: 2 m
Výšky: 0,17 / 0,23 / 0,30 / 0,50 m

4) GABIONOVÉ EKO-VAKY
gabionový eko-vak je tvorený jedným kusom gabionového panelu, ktorý je vystužený oceľovými prútmi pre
jednoduché uzavretie. Využitie nájdu najmä v ťažšie dostupných miestach, pri úprave dna a brehov riek.
dĺžka L [m]

priemer vaku [m]

2,0 – 4,0
2,0 – 3,0

0,65
0,95

5) OCHRANNÉ EKO-SIETE
využívajú sa na ochranu svahov, zabraňujú padaniu kameňov. Parametre zodpovedajú parametrom drôteného
pletiva (tabuľka na strane č. 2), dodávané v rolkách.

6) GABIONY ZO ZVÁRANÝCH SIETÍ
Gabiony zo zváraných sietí sú vyrábané z drôtu s priemerom 4 milimetre. Tento drôt je špeciálne povrchovo
upravený hrubou vrstvou trvácnej zliatiny zinku a hliníka. Štandardné oko sietí je 10 x 10 cm. V prípade použitia
menšej frakcie kameňa alebo z dôvodu iného vkusu vieme zákazníkom ponúknuť zvárané gabiony s okom 10 x 5
cm, ktoré môže byť orientované horizontálne alebo vertikálne.

7) MONTÁŽNE PRVKY A NÁSTROJE
C-spony – používajú sa na zošívanie gabionových konštrukcií pomocou sponkovacích klieští (mechanické alebo
pneumatické).
Technické parametre:
Typ
ZN
ALZN
INOX

Povrchová úprava / Materiál
hrubý nános zinku, trieda A – min. 265 g/m 2
zliatina zinku a hliníka, Zn 95 % + Al 5 %
nehrdzavejúca ocel

Predstavujeme Vám inovatívne a robustné pneumatické sponkovacie kliešte, ktoré sú určené k montáži
gabionových konštrukcií alebo k spájaniu ochranných sietí.
Po stlačení vytvarujú z C-sponky 1,5-kruh s vnútorným priemerom 13 mm.
Rozmery - 500×330×210 mm
Hmotnosť - 6.5 kg
Maximálna kapacita zásobníka – 130 ks

Manuálne mechanické sponkovacie kliešte sú ideálnym nástrojom pre vonkajšie použitie na miestach so sťaženým
prístupom a všade tam kde nie je dostupný stlačený vzduch.
Po stlačení vytvarujú z C-sponky 1,5-kruh s vnútorným priemerom 16 mm.
Rozmery – 600 x 130 x 170 mm
Maximálna kapacita zásobníka – 60 ks

Hmotnosť – 4,5 kg

