
Productdetail

Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

Paneelsystemen 
De Gabion Stonewall is een compleet systeem met een uniek, 
geïntegreerd paalconcept voor het opbouwen van gevulde wanden. 

TROEVEN

Uniek systeem
De Gabion Stonewall heeft een uniek paalconcept voor het construeren van een gevulde wand.  
De palen zijn na het vullen van de wand niet meer zichtbaar.  

Stevigheid 
Het nieuwe paalconcept weerstaat een windkracht van 165 km/u (gebaseerd op een 
wandhoogte van 203cm).

Eenvoudige en snelle plaatsing 
Het volledige systeem is makkelijk en snel te monteren. 

Gabion Stonewall
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Panelen
Voor de Gabion Stonewall worden standaard gelaste panelen gebruikt. De 
panelen hebben een breedte van 2000 mm en zijn beschikbaar in hoogtes 
van 1600 mm tot 2000 mm. 
Het afdekpaneel om bovenop de gevulde wand te bevestigen is 
beschikbaar in de hoogtes 200 mm, 250 mm en 300 mm. 
Maasgrootte: 50 x 50 mm 
Draaddiameter: 4 mm 

Palen en bevestiging
Voor de Gabion Stonewall werd een uniek paalconcept ontwikkeld, waarbij 
de palen na het vullen van de wand niet meer zichtbaar zijn. De vierkante 
palen hebben een dwarsdoorsnede van 60 x 60 mm.

De panelen worden aan de paal bevestigd via een universeel 
bevestigingsstuk. Het gatenpatroon in de bevestigingsstukken laat toe een 
wand op te bouwen met een breedte van 200 mm, 250 mm of  
300 mm .
 
  

 
Bevestigingsstukken. Het universele 
bevestigingsstuk is vuurverzinkt en wordt gebruikt 
voor het bevestigen van de gelaste panelen aan de 
paal.  
 
Afstandhouders. De afstandhouders hebben een 
Zincalu bedekking en verhinderen dat de gevulde 
wand bol komt te staan. Lengte van de afstandhouder 
is afhankelijk van de gekozen breedte van de wand 
(200/250/300mm)   
 
Zelfborende schroeven. Deze schroeven dienen om 
de bevestigingsstukken op de paal te bevestigen. Deze 
schroeven zijn te voorzien door de klant. 

Inox clips. Deze clips worden gebruikt voor de 
bevestiging van de afdekpanelen aan de panelen.   
Bestelling

Toebehoren 

  Kleur 
De gelaste panelen hebben een Zincalu coating. De vierkante palen zijn 
vuurverzinkt. 

200 mm      250 mm               300 mm

  Bedekkingsprocédé 
De panelen zijn Zincalu® gecoat. Dankzij deze coating wordt de levens-
duur met tenminste 50% verlengd in vergelijking met een zwaar verzinkte 
bedekking. De palen zijn vuurverzinkt. 

  Geluidsreductie 
De Gabion Stonewall halveert het directe geluid bij een wandbreedte van 
30 cm en gevuld met lavastenen. Getest in erkend labo volgens  
ISO norm 10140-2 en ISO norm 717-1.

ASSORTIMENT GABION STONEWALL PANELEN

Afmetingen paneel
B x H mm

Kleur Paallengte
mm

Aantal bevestigings-

stukken 

per tussenpaal 

Aantal bevestigings-

stukken per  

begin- en eindpaal

Aantal afstandhouders
per lopende meter

2000  x 1600 Zincalu 2000 12 (2x6) 9 (6+3) 18

2000 x 1800 Zincalu 2200 12 (2x6) 9 (6+3) 21

2000 x 2000 Zincalu 2400 16 (2x8) 12 (8+4) 24

ASSORTIMENT GABION STONEWALL AFDEKPANELEN

Hoogte
mm

Breedte 
mm

Kleur

200 2000 Zincalu

250 2000 Zincalu

300 2000 Zincalu




