
kerítésrendszerek
Budaörsi út 148.Gabion ST30 típusú kosár elemek

gabionrendszerek

Erős vázrendszer, 
esztétikus megjelenés, időjárásálló kivitel

Kerítésrendszerben történő alkalmazás

A STEELVENT ST30 típusú Gabion rendszer - egyedi 
igények alapján - kerítésrendszereinkkel kombinálható. A 
Gabion megjelenésével harmonizáló ST16 Botond dupla 
szálas kerítésrendszer vagy a Magyar Termék Nagydíjas 
ST10 Kinizsi trapézbordával merevített kerítéselemek 
60x40 mm-es vagy akár 60x60 mm-es oszlopokkal, a 
dobozrendszerhez igazítva egyedi megjelenésű kerítést 
biztosítanak.

Rögzítés

Az oldalelemek rögzítése kampókkal és spirál elemekkel 
történik.

A telepítés részletes ismertetője, továbbá a külön kiegé-
szítők további kiadványainkon találhatóak.

Az elemek lapraszerelt kivitelben vásárolhatóak meg.

A STEELVENT ST30 típusú Gabion rendszer egyaránt alkalmas 
ipari és lakossági felhasználásra. A térelemek kiválóan alkalmaz-
hatóak kül- és beltéri felületek elhatárolásra, önálló díszítő elem-
ként vagy akár kerítésrendszereinkkel kombinálva lábazatként, 
de támfalak építésére is felhasználhatóak.

A dupla vízszintes szállal merevített szálelemek az ST16 Botond 
normál kerítéstípussal megegyezően 5 mm-es függőleges és 
6+6 mm-es vízszintes átmérőjűek, vagy a sík hegesztett há-
lókhoz hasonlóan 3-4 mm-esek. Az elemek 600-800 N/mm2 
szilárdságú acélhuzalból készülnek. A sík oldalelemeket acélhu-
zalból készült spirál fogja össze. Az erős kialakítás, az utólagos 
tűzihorganyzással párosítva teszi ezt a terméket igazán hosszú 
élattartamúvá.

A Gabion töltőanyagként tetszőlegesen választott esztétikus 
megjelenésű zúzottkövek, kavicsok és sziklák használhatók, de 
természetesen más töltőanyagok is szóba jöhetnek, melynek 
csak a fantázia szabhat határt.

Alkalmazási területek

Közterületek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, 
stb, építési területek, autópályák...

Termék jellemzői

Dupla vízszintes szállal erősített vagy normál síkháló ele-
mek, stabil acélrács váz, biztonságot nyújtó vastag hu-
zalátmérők, esztétikus megjelenés, utólagosan tűzihor-
ganyzott felület, hosszú élettartam.
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További információk:  www.steelvent.hu

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

3070 Bátonyterenye, Bolyóki u. 2.
+36 32 355 798



kerítésrendszerek
Budaörsi út 148.Gabion ST30 típusú kosár elemek
Gabionok utólagosan tüzihorganyzott, hegesztett rácsból készülnek.

Gabion Kosár elemek

Gabion Kerítés elemek, dupla szálas ráccsal

Gabion Kerítés elemek, síkhálóból

Egyedi gabion elemek kialakításához 25x100 mm, 50x50 mm, stb rácsaink is rendelhetőek!
Árajánlatok, tanácsadás: gabion@steelvent.hu
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Megnevezés
Homloklapok 

huzalmérete és 
osztása (mm)

Hosszúság
(mm)

Szélesség
(mm)

Magasság
(mm)

Megjegyzés

2,5x1x1 m gabion kosár, 2,5 m3 4x50x100 2500 1000 1000
6+5+6 mm x 50x200 osztású 

homloklappal is rendelhető

2,5x0,5x1 m álló gabion 4x50x100 2500 500 1000
6+5+6 mm x 50x200 osztású 

homloklappal is rendelhető

2,5x1x0,5 m fekvő gabion 4x50x100 2500 1000 500

2,5x0,5x0,5 m gabion 4x50x100 2500 500 500

Megnevezés
Homloklapok 

huzalmérete és 
osztása (mm)

Hosszúság
(mm)

Szélesség
(mm)

Magasság
(mm)

Megjegyzés

Lábazati gabion elem
2,5x0,3x0,4 m – 0,3 m3

6+5+6 x 
50x200 mm

2500 300 400

Gabion kerítés elem-1,0 m
2,5x0,2x1,0 m – 0,5 m3

6+5+6 x 
50x200 mm

2500 200 1000 egymás felett 2 sor is építhető

Gabion kerítés elem-1,8 m
2,5x0,2x1,8 m – 0,9 m3

6+5+6 x 
50x200 mm

2500 200 1800

Megnevezés
Homloklapok 

huzalmérete és 
osztása (mm)

Hosszúság
(mm)

Szélesség
(mm)

Magasság
(mm)

Megjegyzés

Lábazati gabion elem
2,5x0,3x0,5 m – 0,375 m3

4x50x100 2500 300 500

Gabion kerítés elem
1,0m, 2,5x0,2x1,0 m – 0,5 m3

4x50x100 2500 200 1000 egymás felett 2 sor is építhető

gabionrendszerek


