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Gabioner
i private hager og uterom,
rasteplasser samt takhager
og oﬀentlige parker.

UNIK Wall As
Kjøpmanngt.12
7500 STJØRDAL
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no

Produkt og
anvendelser
Våre gabioner bygges av 4mm stålne3 med rutestørrelse 75,6mm x 75,6mm. Vi leverer ne3ene
som ﬂate paneler.
Det ﬁnns i ulike bruksområder og uBørelser. Våre slu3kunder er gjerne privat og oﬀentlige
byggherrer, anleggsgartnere og maskinentreprenører. Produktene brukes også i oﬀentlige
infrastrukturprosjekter og i parker, anlegg og hager.

Runde gabioner
Sirkulærformede gabioner leveres som ﬂate paneler med
rutestørrelse 76,2mm x 76,2mm. På byggeplass skjøtes
panelene sammen med C-ringer eller spiral. 2 paneler (2m x 1m)
koblet sammen gir en diameter på ca. 1,25 m. Her kan man
kombinere 2 meters og 1 meter lange ne3 og 1 meters og 0,5
meters høye ne3

Målveiledning
Diameter
= Ant. ruter
1,25 meter = ca. 52 ruter
0,60 meter = ca. 26 ruter
Spiraler eller c-ringer
til kobling

Halvunde gabioner
Her kan man forme halvrunde
gabioner av 2 stk 2 meters nett med
26 ruter foran et flatt panele med
26 ruter som vist på skissen til
venstre. Man kan velge om det er
den runde eller flate delen skal
eksponeres.

Kubiske gabioner
Firkantgabioner leveres som paneler
som er satt sammen fra fabrikk med
klips slik at gabionen kan monteres
med spiraler eller flere klips enkelt
og hurtig på byggeplass.
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Kunstgress, inspirasjon
og idéer.
Vi leverer også kunstgress Sl hage og utearealer i et
samarbeid med ScanTurf As. Informasjon ﬁnnes på
hjemmesiden www.scanturf.no. Bruksområder er
hager og parkanlegg, takterrasser, verandaer og
balkonger, bassengområder, båter,
campingvogner og bobiler, skoler, barnehager og
nærmiljøanlegg.
Benker med gabion

Liten hagemur med gabion og
UNIK Wall trepanel som front

Vi leverer også trepaneler Sl
gabionene og ønsker man spesielt
design kan det også vurderes. På det
ene bildet er gabionen belagt med
gress/kunstgress innom stålne3et.

Gabion som gjerde

Gabioner som
beskytter planter

Gabioner i bymessige strøk som
besky3else for planter og trær. På bildet
helt Sl høyre viser vi at det er jord i
midten av gabionen. Man kan eventuelt
kled gabionen innvendig med kunstgress
som dekorasjon kunstgress innom
stålne3et.
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@me.com
Internett: www.unikwall.no

Andre produkter fra UNIK Wall as
Hagemur

Dam - og plantekasser

Levegg

Veggdekor

Støyskjerm

Gabioner/steinkurv
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