
Kompanija „Nobeso” yra specializuota gabionų (sienučių, tvorų, narvų) ir kitų nestandartinių gaminių iš

nerūdijančio plieno vielos tinklelių gamintoja. Gamyboje naudojami itin tvirti nerūdijančio plieno vielos 

tinkleliai, kurie jungiami virinimo būdu. Platus gaminių asortimentas gali būti pritaikomas pastatų statyboje,  

aptvėrimo sistemose, sodo pagražinimui, miesto architektūroje ir t.t. Neradus tinkamo sprendimo 

standartinių gaminių kataloge, kompanija turi galimybę pagaminti unikalų gaminį, pagal kliento užsakymą. 

MAŽI GABIONAI DIDESNI GABIONAI

Viela: vienguba vertikali ir dviguba horizontali 6 mm 

storio viela, suvirinta kiekvienoje jungtyje

Akutės dydis: 50 x 200 mm

Standartiniai išmatavimai: 1000 x 1000 x 1000 mm

Viela: vienguba vertikali ir horizontali 6 mm storio 

viela, suvirinta kiekvienoje jungtyje

Paviršius: karštai cinkuotas (pagal ISO 1461 

reikalavimus), miltelinis dažymas visomis RAL 

paletės spalvomis

Akutės dydis: 50 x 200 mm

Standartiniai išmatavimai: 1000 x 500 x 500 mm

Surinkimas: pilnas paketas tiekiamas supakuotas

plokščiai

Surinkimas: pilnas paketas tiekiamas supakuotas

plokščiai

Paviršius: karštai cinkuotas (pagal ISO 1461 

reikalavimus), miltelinis dažymas visomis RAL 

paletės spalvomis



NOBESO gabionai yra virintiniai, tai reiškia, kad maišai yra gaminami iš aukštos kokybės, reikiamo

stiprumo europietiškos vielos, kuri primiausiai būna ištempiama ir sustiprinama, o paskui suvirinama

automatinio virinimo mašinomis, kai kurios gabionų maišų dalys būna lankstomos, kad būtų išgauta

speciali patentuota forma. Galiausiai, suvirintas ir išlankstytas gabiono elementas būna cinkuojamas

aukštos tempratūros lydytame cinko tirpale, kas suformuoja apsauginį vielos paviršių, kuris garantuoja

ilgalaikę apsaugą nuo korozijos, nereikalaujančią jokios priežiūros.

Kokybės standartai

NOBESO gabionai yra cinkuojami naudojant pažangiausią 

karšto cinkavimo technologiją. Naudojant 

ją užtikrinama aukščiausios kokybės antikorozinė 

danga. Procesas vykdomas laikantis EN ISO 1461 

standarto nurodymų. Visa gamyba konstroliuojama

pagal standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.



Standartiniai išmatavimai:

Paviršius: karštai cinkuotas (pagal ISO 1461 

reikalavimus), miltelinis dažymas visomis RAL 

paletės spalvomis

Surinkimas: tiekiamas pilnas paketas - stulpai ir 

maišas. Stulpo pagrindas turi būti išbetonuotas bent 

jau atramos plote.

Plotis 250 mm x ilgis 2000 mm

Aukščiai: 630 mm, 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 

1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm

Akutės dydis: 50 x 200 mm

Viela: dviguba vertikali 8 mm storio ir dviguba 

horizontali 6 mm storio viela, suvirinta kiekvienoje 

jungtyje

Plotis 150 mm x ilgis 2200 mm


