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OGRODZENIA GABIONOWE
Ogrodzenia gabionowe LEGI to jedne z najbardziej dekoracyjnych systemów w naszej ofercie - łącząc naturalną estetykę,
stabilność i funkcjonalność doskonale spełniają oczekiwania
stawiane nowoczesnej architekturze.
Systemy ogrodzeń gabionowych bazują na podwójnych słupkach
RP FIT R+K lub RP FIT D charakteryzujących się dużą szybkością
i prostotą montażu, uniwersalnością zastosowań oraz trwałością.
Drugim elementem systemu są podwójne panele z oczkami
o wymiarach 50 x 200 mm oraz górne kraty poziome (dekle)
wykonane z drutów o przekroju 8/6/8. Panele pionowe łączone
są za pomocą drutów dystansowych stosowanych w celu
dodatkowej stabilizacji ogrodzenia.
Jako wypełnienie przestrzeni między panelami można zastosować zarówno duże kamienie jak i otoczaki, materiały roślinne,
a nawet przetworzone.

Możliwość mocowania paneli na różnych wysokościach
względem słupków pozwala na budowę ogrodzeń gabionowych
na działkach o zmiennym ukształtowaniu terenu.

Mimo niewielkiej głębokości (25 cm) ogrodzenia gabionowe LEGI
są bardzo stabilne i mogą stanowić dodatkową ochronę przed
hałasem.
Ich trwałość gwarantuje zabezpieczenie antykorozyjne metodą
ocynku ogniowego zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
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wysokość 630 - 2030 mm,
szerokość 2500 mm,
głębokość 250 mm,
średnica drutów 8/6/8.

Budowa systemu:

Ogrodzenia gabionowe charakteryzują się dekoracyjnym
wyglądem i wielkimi możliwościami aranżacyjnymi. Ograniczeniem jest tylko ludzka fantazja.
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Systemy gabionowe LEGI można łączyć pod kątem 90 zachowując pełną stabilność.
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