
Produkty do ogrodu

Szukasz prawdziwie

oryginalnych rozwiązań

architektonicznych do

swojego ogrodu? Podkreśl

jego niepowtarzalny

charakter murkiem

gabionowym z paneli

Zenturo.

 

Murki gabionowe

Murki  gabionowe  możesz  z  łatwością  wykonać  z  paneli  Zenturo  lub
Zenturo Super. Panele montuje się na specjalnych słupach prostokątnych
Zenturo, tworząc przestrzeń między dwoma równoległymi przęsłami. 

Murki  gabionowe  z  paneli  Zenturo  mogą  stanowić  nie  tylko  ciekawy
element  architektury  ogrodu  czy  przesłonę  (np.  na  kompostownik  czy
miejsce na grilla), a także zewnętrze ogrodzenie Twojej posesji.

Od Ciebie zależy,  jaki  charakter nadasz  swojemu ogrodowi  wypełniając
przestrzeń między panelami dowolnym materiałem, np:

• białymi otoczakami
• korą drzewa
• kamieniami bazaltowymi
• kamieniami łupanymi
• łupinami orzecha kokosowego
• łodygami bambusa
• suchymi gałęziami i pniami drzew
• wieloma innymi materiałami.

Dodatkowo same panele możesz wypełnić pikselami, taśmą stalową Perfo
lub  taśmą  plastikową  Flexo,  tworząc  wzory  według  swojego  własnego
upodobania i fantazji.

Zalety

• możliwość dowolnego kreowania przestrzeni ogrodowej
• różnorodność zastosowań
• dekoracyjność
• wysoka jakość i trwałość  

• przesłony i wygrodzenia w ogrodzie
• ogrodzenie zewnętrzne posesji prywatnych 

(z odpowiednim wypełnieniem)
• elementy małej architektury ogrodów i parków

Zastosowanie

 



Elementy murku gabionowego

• Panele Zenturo lub Zenturo Super
• Słupy Zenturo oraz złączki Zenturo wraz ze śrubami
• Rozpórki
• Piksele, taśma Perfo lub Flexo
• Materiał do wypełnienia murku

Słup Zenturo

• Profil prostokątny 120x40 mm
• Grubość ścianki: 2,00 mm
• Ocynkowane (wewnątrz i na zewnątrz) oraz powleczone powłoką poliestrową
• Kolory: antracyt metalizowany BF7016M

Złączka Zenturo 

• Ocynkowana i powleczona poliestrem
• Mocowana na słupie przy pomocy:

• sześciokątnej nierdzewnej śruby stalowej M6x40
• nierdzewnej stalowej nakrętki M6

Kolory

• Antracyt metalizowany BF7016M

Jak zamontować murek gabionowy:

• Murki gabionowe tworzy się z paneli Zenturo lub Zenturo Super.
• Panele montuje się na specjalnych prostokątnych słupach Zenturo o wymiarach 120x40x2 mm, wyposażonych w kapturek.
• Murki gabionowe należy zawsze montować na słupach do zabetonowania, nigdy na podstawach. Słupy muszą być zawsze 50 cm dłuższe od

wysokości panelu.
• Panele przymocowuje się do obu stron słupa za pomocą złączek stalowych, przykręcanych śrubą.
• Przestrzenie powstałe między równoległymi panelami należy wypełniać materiałem równomiernie i systematycznie, od dołu do góry.
• By  zapobiec  wybrzuszeniom  w  murkach  gabionowych,  należy  zapewnić  jednakowe  odstępy  między  równoległymi  panelami  używając

rozpórek Zenturo - rozpórki te zakłada się sukcesywnie w miarę wypełniania przestrzeni wybranym materiałem.
• Panele Zenturo i Zenturo Super można dodatkowo przesłaniać pikselami, taśmą Perfo lub Flexo (szczególnie, gdy stosujemy wypełnienie o

małych rozmiarach, np. drobne kamyki czy korę drzewa).
• Wysokość murku nie może przekraczać 200 cm.

Murki gabionowe

Panel Zenturo lub Zenturo Super Słup Zenturo

Wysokość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Liczba złączek
na słup

655 2005 1100 2x3

955 2005 1500 2x4

1255 2005 1700 2x5

1555 2005 2000 2x6

1705* 2005 2400 2x6

2005* 2005 2700 2x7

* Panele Zenturo Super są dostępne tylko w tych dwóch wysokościach.  

  


