Murki gabionowe

Gabion Stonewall

Murek gabionowy Stonewall jest całkowicie nowym systemem z unikalną
koncepcją, przeznaczonym do budowy murków wypełnionych.

Szczegóły produktu

ZALETY
Unikalny i elastyczny
Gabion Stonewall ma nową, unikalną koncepcję budowy murków wypełnionych.
Elastyczność w wysokości i szerokości murka. Dodatkowo produkt jest łatwy w instalacji.
Konstrukcja
Specyficzna konstrukcja, dzięki której słupy i akcesoria są niewidoczne.
Redukcja hałasu
Gabion Stonewall został zbadany przez certyfikowane laboratorium zgodnie z normą
ISO 10140-2 (murek o szerokości 30 cm wypełniony kamieniem wulkanicznym).
Gabion Stonewall redukuje hałas przechodzący przez murek o 9 decybeli (dB).
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Panele
Panele zgrzewane są używane do budowy ściany murku
gabionowego Stonewall. Panele mają szerokość 2000 mm
i są dostępne w kilku wysokościach: 1600/1800/2000 mm.
•
Panele ochronne (do mocowania na górze i na krawędziach ściany)
są dostępne w szerokościach 200 mm, 250 mm i 300 mm.
•
Rozmiary oczek: 50 x 50 mm.
•
Średnica drutu: 4 mm.

•

Uchwyty panelu
Uniwersalne uchwyty panelu, cynkowane ogniowo,
do mocowania paneli zgrzewanych do słupa.
Ściągi
Ściągi z powłoką Zincalu umieszczone są na przecięciach
drutów, aby zapobiec wybrzuszeniu się panelu.
Długość zależy od grubości murka (200/250/300 mm).

Słupy i mocowanie
Dla gabionu Stonewall została opracowana nowa koncepcja słupa,
w której nie są one widoczne gdy murek zostanie wypełniony.
Słupy mają wymiar 60x60 mm.

Wkręty samowiercące
Do mocowania uchwytów panelu do słupa.
Klipsy ze stali nierdzewnej
Klipsy (Fortinet) są używane do mocowania paneli
zamykających (końcowych i górnych) do paneli
bocznych.

Panele są zamocowane do słupa za pomocą jednego uniwersalnego
uchwytu. Rozmieszczenie otworów w uchwycie umożliwia zbudowanie
murka o szerokościach 200 mm, 250 mm lub 300 mm.

Elementy murku gabionowego Stonewall
• element bazowy
• element końcowy
200 mm

250 mm

300 mm

Powłoka
Panele pokryte są powłoką Zinclau. Dzięki specjalnie opracowanemu
powlekaniu Zincalu, żywotność produktu wzrasta o 50% w porównaniu
z klasycznym cynkowaniem. Słupy są ocynkowane ogniowo.

TYPOSZEREG PANELI GABIONU STONEWALL
Wymiary panelu L x H (mm)

Kolor

Długość słupa (mm)

Ilość uchwytów panelu
na słup pośredni

Ilość uchwytów panelu na słup
początkowy/końcowy

Liczba ściągów na metr
beżący murka

2000 x 1600

Zincalu

2000

12 (2 x 6)

9 (6 + 3)

18

2000 x 1800

Zincalu

2200

12 (2 x 6)

9 (6 + 3)

21

2000 x 2000

Zincalu

2400

16 (2 x 8)

12 (8 + 4)

24

TYPOSZEREG PANELI ZAMYKAJĄCYCH GABION STONEWALL
Szerokość (mm)

Długość (mm)

Kolor

200

2000

Zincalu

250

2000

Zincalu

300

2000

Zincalu

Produkt TOP – Zenturo

TOP
10 lat

Produkt FIT – PertaZen
Produkt BASIC – Stonewall

FIT
2 lata

W zależności od pozycjonowania w piramidzie produktu
zależny jest czas gwarancji.

BASIC
2 lata
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Murki gabinowe

Typoszereg produktów gabionowych wraz z pozycjonowaniem
produktu w piramidzie jakości:

