Siatki zgrzewane do montażu koszy gabionowych
Powłoka ZnAl (ocynk z 5% dodatkiem aluminium)

Rozmiar siatki (panela)

Rozmiar
oczka

0,5 x 0,5 m (533,4 x 533,4 cm)
1 x 0,5 m (990,6 x 533,4 cm)
1 x 1 m (990,6 x 990,6 cm)
2x1m
(1981 x 990,6 cm)
0,5 x 0,5 m
1 x 0,5 m
1x1m
2x1m

76,2 x 76,2
mm

(wg. standardu
3 cale x 3 cale)

Grubość
drutu

4 mm

100x50 mm

Waga
panela
(kg)
0,83
1,5
2,75
5,4
0,84
1,63
3,15
6,2

Cena netto

Cena z VAT

8,90 PLN/szt.
14,90 PLN/szt.
26,20 PLN/szt.
49,90 PLN/szt.
8,90 PLN/szt.
15,50 PLN/szt.
29,50 PLN/szt.
57,90 PLN/szt.

10,95 PLN/szt.
18,33 PLN/szt.
32,23 PLN/szt.
61,38 PLN/szt.
10,95 PLN/szt.
19,07 PLN/szt.
36,29 PLN/szt.
71,22 PLN/szt.

Cena netto

Cena brutto

1,35 PLN/szt.
1,95 PLN/szt.
2,90 PLN/szt.
1,50
2,25
8,80 PLN/kg
0,28 PLN/szt.

1,66 PLN/szt.
2,40 PLN/szt.
3,57 PLN/szt.
1,85 PLN/szt.
2,77 PLN/szt.
10,87 PLN/kg
0,34 PLN/szt.

670 PLN/kpl.
150 PLN/7 dni

824 PLN/kpl.
184,50 PLN/ 7
dni

Akcesoria łączeniowe
Nazwa artykułu

Długość

Spirala
(skok 3/5/10 cm)

50 cm
100 cm
200 cm
50 cm
100 cm

Stężenie (hak stężający)
Drut 2,2 mm ZnAl
Spinki nierdzewne typu ”m”
(zalecane szczypce do spinek)
Szczypce do spinek nierdzewnych
Wypożyczenie szczypiec
(kaucja zwrotna 500 zł)

Grubość
drutu
3 mm

ścianka
2 mm

Waga
(kg)
0,15
0,3
0,6
0,1
0,2
0,01
2,2 kg

Uwagi:
- transport ustalany indywidualnie, w zależności od wagi i gabarytów zamówionych elementów (zazwyczaj od 50 do 450 zł netto
przy zamówieniach do 1000 kg i mieszczących się na jednej lub dwóch złożonych razem paletach, czas dostawy ok. 3 dni
roboczych), standardowa paleta koszt 170 zł netto,
- płatność: możliwa przy odbiorze lub przedpłata, przy stałej współpracy warunki ustalane indywidualnie,
- standardowe wymiary koszy to 1x1x1 m, 1x0,5x0,5 m, 1x0,5x1 m, 2x1x0,5 m itd., inne wymiary koszy uzyskuje się poprzez
przycięcie siatek do pożądanego wymiaru,
- siatki zalecamy przycinać szczypcami do drutu/prętów, przycięta w ten sposób część elementu zasklepia się przy powłoce ocynku,
nie powodując postępu rdzy wgłąb drutu (nie zalecamy cięcia szliﬁerką kątową, bo temperatura niszczy powłokę ocynku),
- koszt kosza gabionowego to suma 6 ścian o oczekiwanych wymiarach, spiral (12 krawędzi kosza), stężeń ( 4-8 stężeń/m2)
- przy zamówieniach hurtowych i stałej współpracy (wykonawcy, ﬁrmy budowlane) oferujemy rabaty,
- do zamówionych elementów na życzenie dostarczamy aprobatę techniczną, certyﬁkat, instrukcję montażu
- wyceniamy różne elementy gabionowe wg. zapytań.
Zapraszamy do współpracy i zapytań!
Zespół Gabionowo.pl

