
MOŽNOSTI POUŽITIA SYSTÉMU BLOCK-SK®

 Ϣ Protierózna ochrana čela vystuženého svahu
 Ϣ Rekonštrukcia svahu po zosuve na sklon 45°– 50°– 55°– 60°– 65°– 70°
 Ϣ Prefabrikovaný stavebný systém strmých svahových úprav
 Ϣ Výstavba cestných telies a rýchlostných komunikácií

Aplikácia  Green - BLOCK®
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GABIÓNOVÁ STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA  

COMPAG SK, spol. s r.o. Konzultačná kancelária
Galvaniho 8 Mobil: +421 903 421 842
821 04 BRATISLAVA 2 Email: vasik@compag.sk

ZÁKAZNÍKOM 
PONÚKA

www.chemiaservis.sk

VÝHODY POUŽITIA Green - BLOCK®

 Ϣ Materiálová nenáročnosť
 Ϣ Jednoduchá montáž
 Ϣ Predpripravený sklon svahu 

45°– 50°– 55°– 60°– 65°– 70°
 Ϣ Nepoužívanie PVC a iných horľavých 

karcinogénnych povrchov drôtu.
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 Ϣ Úspora finančných 
nákladov o cca 15 –  30 % 
oproti zastaralým 
materiálovo náročným 
modulárnym systémom na 
reailzáciu strmých svahov



VŠEOBECNÝ POPIS
Gabiónová stavebná konštrukcia BLOCK-SK® je drô-
tená konštrukcia firmy Compag SK, spol. s r.o., vhodná 
pri výstavbe a rekonštrukcii hlavne cestných, železnič-
ných ako i vodných stavieb.

TECHNICKÝ POPIS
Zloženie:
Základné časti konštrukcie

-  siete zvárané z pozinko-
vaných drôtov priemer 
min. 2,92 a 5,0 mm  
pozinkovanie, min.  
4/ 350g/m², oká siete  
– 100/100, 100/50 m, 
korozívna odolnosť  
podľa DIN 50021 min. 
1000 hod.

-  spojovacie špirály 

-  dištančné spony 

- spojovacie, CLIP spony 

-  žiadne karcinogénne PVC 
látky na korozívnu ochranu

Doporučený plniaci materiál blokov – košov
 - prírodný kameň lomový, pevnosť v tlaku  

– min. 140 MPa, nasiakavosť- max. 1,5 %, 
objemová hmotnosť – 2400-2600 kg/m³ 

 -  zemina… 
 
(Voľba kvalitatívnych parametrov závisí od 
náročnosti stavby a predpokladu životnosti.)

TECHNOLÓGIA MONTÁŽE:

Zo sietí sa vytvárajú pomocou spojovacích špirál drô-
tené čelá priamo na mieste stavby. Čelné steny sa 
vystužujú pre zvýšenie tuhosti počas plnenia sponami 
v presne stanovených polohách. Z pohľadovej strany 
konštrukcie sa robí hutnenie na šírku do 1,0 m ľahkými 
doskami, pričom sa používa materiál spĺňajúci nároč-
nejšie požiadavky a stredná časť vystuženého svahu 
sa realizuje v súlade s projektovým návrhom a zeminy 
minimálne kvality definovanej v projekte.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Spotreba materiálu:
Množstvo materiálu na konkrétnu stavbu určuje pro-
jektant v realizačnom projekte. Jeden modul predsta-
vuje v alternatíve I. upravenú gabionovú sieť rozmerov 
2000 × 1500 mm a 5 párov dištančných spôn na stabili-
záciu tvaru počas hutnenia vystuženého svahu

Green - BLOCK®

Je stavebnicový modulárny stavebný systém určený na 
úpravu čela v spojitosti s výstavbou vystužených sva-
hov a mechanické stabilizovanie násypov.
Stavebnica je dlhodobo oceňovaná označením enviro-
mentálne vhodný produkt. Tvoria ju prvky štandardnej 
Gabionovej stavebnice BLOCK-SK® montované na 
mieste výstavby do projektovaného strmého vystuže-
ného svahu. Na realizáciu sa nepoužívajú žiadne ťaž-
kopádne kombinácie oceľových materiálov na úpravu 
čela alebo podpery.
Modulárna konštrukcia je samonosná a jednoznačná 
po stránke spojov ako i celkovej zostavy.
Čelo môže byť kombinované s protieróznou biodegra-
dovateľnou geotextíliou alebo prírodným materiálom. 
Použitý oceľový materiál s korozívnou ochranou Zn+Al 
umožňuje životnosť objektu 100 rokov.

Náležitosti objednávky:
Súčasťou objednávky musí byť vzorový priečny rez 
objektom, situácia a miesto realizácie.
Balenie: materiál je dodávaný na paletách. Siete sú 
balené po 10 ks, špirály a spony po 50 ks.
Skladovanie: materiál je potrebné skladovať na 
paletách, najlepšie v krytých, dobre vetraných skladoch.
Doprava: firma Compag SK, spol. s r.o. na požiadanie 
dodáva materiál až na stavenisko.

PROJEKCIA, PORADENSKÁ SLUŽBA:
Compag SK, spol. s r.o. zabezpečí výpočet potrebného 
množstva materiálu, dohľad odbornými pracovníkmi 
a konzultácie, poprípade zaučenia pracovníkov 
projekcie a realizátorov. 

Kontaktná adresa:
COMPAG SK, spol. s r.o.
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava 2
Mobil: 00421-903 421 842
Tel. : 00421-2-485 11 852, 485 11 854
Email: vasik@compag.sk
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