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Gabiono užpildymui galima naudoti:

Įvairus akmuo Stiklas

UAB „Mosas“ padės pritaikyti gabionus pagal kiekvieno užsakovo konkrečius reikalavimus, pateiksime ir 
techninį, ir komercinį pasiūlymus. Pavyzdžiui, užsakant 10 vnt. 1,5 x 0,5 x 0,5 m matmenų iš 4 mm storio vielos 
pagamintų standžių gabionų, kurių akutės dydis 10 x 10 cm, vienos dėžės kaina yra 46 € + PVM.

Atraminės sienos
Nelaikančios sienos

Pastatų apdaila
Akustinis elementas

Mediena

Kaina:

Pritaikymas:

Priklausomai nuo tipo gabionai gali būti pritaikomi įvairiose srityse:

Projektas: Klaipėdos pilies ir bastionų 
komplekso atkūrimas, statyba ir 
pritaikymas, 2015 m.

Klaipėda, 2015 m.

Lankstūs gabionai.

Architektūriniai elementai
Krantinių apsaugos elementai

Tvoros stulpai, 
tvoros elementai



Projektas: Žvejybos iškrovimo 
vietos įrengimas Baltijos jūroje. 

Juodkrantėje ir Nidoje, 2015 m.

Standūs gabionai. 
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Šešiakampę akutę turintys gabionai, gaminami iš 
lanksčios patentuota ir sertikuota (EN 10244-2) 
anikorozine danga padengtos vielos. Pigus ir labai 
lengvai įrengiamas sprendimas, nes gabionas 
atvažiuoja jau parengtas užpildymui. Standartiškai 
lanksčių gabionų akutės dydis gali būti 6 x 8 cm arba 8 
x 10 cm dydžio, vielos storis 2,7 arba 3,0 mm, o gabionų 
dėžių matmenys kinta kas 0,5 m.

Tvirtas nelankstus gabionas, kuris standartiškai 
gaminamas iš patentuota bei sertikuota (EN 10244-2) 
antikorozine danga padengtos 4,0 arba 4,5 mm storio 
vielos. Standartiniai standžių gabionų akučių dydžiai 
yra 10 x 10 arba 10 x 5 cm, pačios gabiono dėžės 
gaminamos įvairių matmenų, kurių žingsnis 0,5 m. Turint 
specialius reikalavimus vielai, akutės bei paties 
gabiono dydžiui yra galimybė juos gaminti pagal 
užsakymą.

Gaminama iš itin storos (6-8 mm) nelanksčios plieninės 
vielos,  kur i  padengta sert ikuotu ( ISO 1461) 
antikoroziniu sluoksniu, didelis matmenų pasirinkimas: 
tvoros aukštis gali būti nuo 63 iki 203 cm aukščio, storis 
15-25 cm, ilgis 200-220 cm, akutės dydis standartiškai 
yra 50 x 200 mm. Taip pat viela gali būti dengiama 
pasirinkta spalva iš RAL paletės.

Siūlomi tipai

Lankstūs gabionai 

Standūs gabionai

Gabionų tvora
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