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Beskrivning:

Gabioner är ett tid- och kostnadseffektivt alternativt till traditionella murlösningar så som kallmurar och 
betongmurar. De har många användningsområden, bland annat som stödmurar, bullerskärmar eller 
erosionsskydd.

Gabionerna levereras delvis förmonterade i platta paket för att sedan monteras samman på 
arbetsplatsen och fyllas med sten från omgivningen. Vi leveransen skickas tillbehör så som bindspiraler 
och bindtråd med för att kunna montera ihop korgarna.

Tolagos standardgabioner består av en trådtjocklek på 4,0 mm med ett korrosionsskydd av Galfan (en 
legering av 95% Zn & 5% Al) och en maskvidd på 76,2x76,2 mm. Andra trådtjocklekar och korrosionsskydd 
så som varmförzinkade eller plastbelagda nät kan fås mot förfrågan.

Nedan finner ni storlekar (LxBxH) på gabioner som alltid finns på Tolagos lager för snabba leveranser.

Artikelnr  Benämning     Mått   

GBSV420505GF  Gabion ZnAl     1,98 x 0,46 x 0,46 m, Ø = 4 mm  

GBSV42051GF  Gabion ZnAl     1,98 x 0,46 x 0,99 m, Ø = 4 mm  

GBSV42105GF  Gabion ZnAl     1,98 x 0,99 x 0,46 m, Ø = 4 mm  

GBSV4211GF  Gabion ZnAl     1,98 x 0,99 x 0,99 m, Ø = 4 mm  
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Färdigfyllda Gabioner:

Som komplement till de vanliga gabionerna erbjuder även Tolago gabioner som redan vid leverans till 
arbetsplatsen är fyllda med sten. Med hjälp av lyftoken som skickas med vid leveransen så ställs 
gabionerna lätt ut på sin slutgiltiga plats. I och med detta kan man tillgodoräkna en stor tidsbesparing på 
arbetsplatsen.

Maskvidden och korrosionsskyddet är samma som Tolagos tomma gabioner men har en trådtjocklek på 
5,0 mm istället för 4,0 mm. Önskas andra korrosionsskydd eller maskstorlekar kan detta får mot 
förfrågan.

Gabionerna fylls med en maskin i täkter runt om i Sverige.

Gabionmaskinen kan även flyttas till arbetsplatsen 
för att minimera transporter och nyttja eventuellt 
stenmaterial på platsen.

Nedan finner ni storlekar (LxBxH) på gabioner som alltid 
finns på grustäkterna där vi lagerför de fyllda gabionerna 
för snabba leveranser.

Artikelnr  Benämning     Mått   

GBSVF10505GF  Gabion Fylld ZnAl    0,99 x 0,46 x 0,46 m  

GBSVF1051GF  Gabion Fylld ZnAl    0,99 x 0,46 x 0,99 m   

GBSVF1105GF  Gabion Fylld ZnAl    0,99 x 0,99 x 0,46 m    

GBSVF111GF  Gabion Fylld ZnAl    0,99 x 0,99 x 0,99 m     

GBSVF20505GF  Gabion Fylld ZnAl    1,98 x 0,46 x 0,46 m  

GBSVF2051GF  Gabion Fylld ZnAl    1,98 x 0,46 x 0,99 m  

GBSVF2105GF  Gabion Fylld ZnAl    1,98 x 0,99 x 0,46 m    

GBSVF211GF  Gabion Fylld ZnAl    1,98 x 0,99 x 0,99 m     


