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FÖRDELAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Gabioner är populära att använda som stödmurar, ljud/bullerreduktion och dekorativa installatio-

ner i privata såväl som offentliga miljöer. 

Låt din kreativitet och inspiration skapa rätt miljö och design för ditt projekt. Gabionerna fylls 

normalt sett med sten men kan även fyllas med glas, trä etc. för att få det slutliga utseende ni 

önskar. Stödmurar skall dock alltid projekteras av professionella geotekniker.

KVALITET

Gabionerna är tillverkade i svetsade nätsektioner med maskstorlek 76,2x76,2 mm. Finns i tråd-

diameter 3,0 mm, 4,0 mm och 4,5 mm. Nätsektioner och tillbehör är tillverkade i Aluzink min. 

350g/m2 och erbjuder lång livslängd. Gabionerna är förmonterade och levereras sk. plattpacka-

de på pall vilket innebär enkel, snabb och kostnadseffektiv montering på plats.

HALSÄNG GABIONER

Gabioner för parker, infrastruktur, privata byggnader 
och offentliga miljöer. 
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MONTERING

Varje gabion har tvärstag (levereras separat) i varje hörn för ökad stabilisering. Montering sker 

genom att gabionerna, som är ihopskarvade med spiraler vertikalt och horisontellt, fälls ut och 

placeras på plats. Tvärstagen monteras och därefter fylls gabionerna med sten etc. Avslutnings-

vis monteras topppanel, även den med spiraler. För bästa resultat då flera gabionerna monteras 

i höjd, skall varje lager förskjutas så att skarvarna inte hamnar ovanför varandra. Slutresultatet 

är en snygg och stabil konstruktion med lång livslängd.

SORTIMENT

Gabionerna finns i olika storlekar för att passa era önskemål. Tråddiameter 3,0 mm, 4,0 mm 

alternativt 4,5 mm. Standard maskstorlek 76,2x76,2 mm

Typ Längd x Bredd x Höjd  (meter)

Komplett kit 0,5 x 0,5 x 0,5

Komplett kit 1,0 x 0,5 x 0,5

Komplett kit 1,0 x 1,0 x 0,5

Komplett kit 1,0 x 0,5 x 1,5

Komplett kit 1,0 x 1,0 x 1,0

Komplett kit 1,5 x 1,0 x 1,0

Komplett kit 2,0 x 0,5 x 0,5

Komplett kit 2,0 x 0,5 x 0,75

Komplett kit  2,0 x 0,5 x 1,0

Komplett kit  2,0 x 1,0 x 0,5

Komplett kit  2,0 x 1,0 x 1,0

Andra gabionstorlekar och maskstorlekar kan tillverkas på begäran.
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