
● Gabionový koš - rozměr: 600 × 300 × 300 mm , oko: 50 × 50 mm, průměr 
drátu: 3,5 mm 

                  cena 415Kč/ks s DPH 
OBSAH BALENÍ: 4× panel 600 × 300 mm, 2× panel 300 × 300 mm, 2× spona 30,3 mm, 100× svorka 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

● Gabionový koš - rozměr: 600 × 600 × 300 mm , oko: 50 × 50 mm, průměr 
drátu: 3,5 mm 

                               cena 575Kč/ks s DPH 
OBSAH BALENÍ: 4× panel 600 × 300 mm, 2× panel 600 × 600 mm,4× spona 30,3 mm, 150× svorka 

● Gabionový koš - rozměr: 1200 × 600 × 300 mm , oko: 50 × 50 mm, 
průměr drátu: 3,5 mm 

                       cena 1040Kč/ks s DPH 
OBSAH BALENÍ: 2× panel 1200 × 600 mm, 2× panel 1200 × 300 mm, 2× panel 600 × 300 mm 
6× spona 30,3 mm, 220× svorka 

Spirála 60cm………………10Kč/ks s DPH 
Spirála 100cm ……………..15Kč /ks  s DPH 



  

 

  NOVÝ GABION 
H-Gabionový plot z panelového systému se vyznačuje jednoduchostí montáže. 

Skládá se ze dvou plotových panelů a systémového sloupku. Plotový panel se 

pouze zasune do již připravených drážek ve sloupku, potom už jen stačí pouze 

skládat kameny a provléct vymezovací háčky. Šířka gabionové stěny 19 cm. Výška 

dle potřeby po 20 cm 

Nový H-gabionový plot -    

H gabionový sloupek výška 160cm                  420 Kč 

H gabionový sloupek výška 200cm                  520 Kč 

H gabionový sloupek výška 240cm                  620 Kč 

H gabionový sloupek výška 260cm                  660 Kč 

spojovací háček pro zpevnění stěn                       6 Kč 

 
plotový panel 2D žárový zinek oka 50*200mm, síla drátu 5 na 
6mm   
výška 63cm/250cm  ……………………………….581 Kč 
   
výška 83cm/250cm…………………………………711 Kč 
   
výška 103cm/250cm  …………………………….. 774 Kč 
   
výška 123cm/250cm  …………………………….. 900 Kč 
   
výška 143cm/250cm   …………………………….  1 031Kč 
   
výška 163cm/250cm   …………………………….  1 168 Kč 
   
výška 183cm/250cm   …………………………….  1 292Kč 
   
výška 203cm/250cm  ………………………………  1 413Kč 
   
výška 223cm/250cm   …………………………….  1 557Kč 
   
výška 243cm/250cm   ……………………………..  1 683Kč 
   



ceny uvedeny s DPH. 
 


