
Wizualizacja produktu

Poziom zabezpieczenia Obszary zastosowań Funkcje

DOMY PRYWATNE &
OSIEDLA MIESZKANIOWE

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

Murki gabionowe
Szukasz wielofunkcyjnego rozwiązania do grodzenia i tworzenia architektury 

ogrodowej? Murki gabionowe PetraZen spełnią Twoje wymagania.

ZALETY

Łatwy montaż
PetraZen to nowa generacja murków gabionowych, przygotowana z paneli Nylofor F oraz słupów 
kwadratowych i dedykowanych akcesoriów. Dzięki specjalnemu systemowi złączek murki 
PetraZen można ze sobą łączyć pod dowolnym kątem, co umożliwia doskonałe dopasowanie do 
grodzonego terenu.

Kreatywne rozwiązania
Murek gabionowy wyróżnia się oryginalnym, nowoczesnym designem, co w połączeniu 
z możliwością praktycznie dowolnego wypełnienia (np. kamieniem, korą drzew czy szkłem) 
pozwala na stworzenie niezwykle kreatywnego ogrodzenia, idealnie wpisującego się w wygląd 
architektury i ogrodu.

Szeroki zakres zastosowań
Możliwości, które daje PetraZen sprawiają, że jest bardzo uniwersalnym produktem. Można go 
wykorzystać jako ogrodzenie zewnętrzne posesji, przesłonę czy też element małej architektury 
ogrodowej. Sprawdzi się zarówno przy domach prywatnych, jak i w parkach i ogrodach miejskich.

NISKI WYSOKI
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Blachowkręty

• wykonane ze stali nierdzewnej, samowiercące
• wymiary: 4,8 x 19 mm
• do montażu zawiesi

Ściągi

• stalowe, ocynkowane
• w trzech długościach: 20, 25 i 30 cm
• średnica drutu: 5 mm
• do zabezpieczania paneli przed wybrzuszaniem się

Kleszcze

• stalowe, do montażu złączek

Kolor

Ocynk ogniowy

Elementy murku gabionowego PetraZen

• element bazowy
• element końcowy

Panele Nylofor F

• ocynkowane ogniowo
• oczko: 200 x 50 mm
• drut poziomy: płaskownik 15 x 6 mm
• drut pionowy: 5 mm

Słupy

• ocynkowane ogniowo
• 60 x 60 x 3 mm
• bez otworów z kapturkiem plastikowym w kolorze czarnym

Złączki

• wykonane z blachy nierdzewnej INOX do łączenia naroży
• zaciskane kleszczami

Zawiesia

• stalowe, ocynkowane ogniowo
• po 4 otwory w 2 rzędach
• do pozycjonowania paneli

ASORTYMENT PANELI PETRAZEN

Wysokość 
[mm]

Szerokość
[mm]

Głębokość
mm]

1030 2500 200

1030 2500 250

1030 2500 300

1230 2500 200

1230 2500 250

1230 2500 300

1430 2500 200

1430 2500 250

1430 2500 300

1630 2500 200

1630 2500 250

1630 2500 300

1830 2500 200

1830 2500 250

1830 2500 300

2030 2500 200

2030 2500 250

2030 2500 300

 


