
Инструкция за монтаж на Габиони 

Стъпка 2. - Разтворете Габиона.  
Краищата на  
всички монтирани   
спирали по ъглите 
 трябва да бъдат  
подвити, за да се  
предотврати  
изваждането им. 

Стъпка 3. - Спуснете основата  
на габиона, докато  
легне върху  
вертикалните  
му стени. 

Стъпка 4. - Закрепете основата на габиона към  вертикалните му 
стени като нанижете спиралите по ъглите му. Завъртете сглобения 
габион във вид готов за пълнене с камъни  

 

 

Стъпка 5. - Поставете разпънките от комплекта по следния начин: За габион с 
ширина 50cm разпънките са успоредни на Ширината (W)-захващат двете 
срещуположни вертикални стени. За габион с ширина 100cm разпънките са 
успоредни на диагонала-захващат две съседни вертикални стени. Разпънките се 
поставят равномерно, за да  
не се издуват стените на  
габиона след запълване  
му с камъни.  

разпънка Стъпка 6. - Напълнете 1/3-та от Габиона  
с камъни. Техният размер трябва да бъде 
по-голям от  
растера на  
мрежата. 

Стъпка 7. - Напълнете още 1/3-та от съседния 
габион. След това продължете пълненето на 
габионите  
стъпаловидно.    

 

Стъпка 1. - Габионите пристигат частично сглобени в 
сгънат вид, заедно със съответните аксесоари за 
захващане. 

Съединяване на габиони: 
Габионите се поставят плътно 
един до друг и се свързват 
помежду си като по общите 
ръбове на двете съседни 
стени се навиват заедно две 
спирали и един шиш. 
Спиралите и шишовете са 
част от комплекта на 

Стъпка 8. - Напълнете 
 изцяло габиона като  
следвате указаната  
схема. 

Стъпка 9. - Затворете капака на габиона и 
нанижете останалите спирали по горните му 
ъгли. Капакът трябва да опира в камъните 
отдолу.  

ОГРАДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

"РОСИМА" ЕООД   
Изключителен представител за България на  

При възникнали въпроси от Ваша страна по време на монтажните работи, моля свържете се с офиса на фирмата 
тел.: (02) 971 71 88; GSM: 0887 / 518 732 или 0885 / 615 706 

Пълненето на 
габионите с камъни 
 се прави съгласно 
следната схема:  


