
MOŽNOSTI POUŽITIA SYSTÉMU BLOCK-SK®

 Ϣ Protierózna ochrana čela vystuženého svahu
 Ϣ Rekonštrukcia svahu po zosuve na sklon až 90°
 Ϣ Stavebnicový modulárny systém kotvených múrov
 Ϣ Výstavba cestných telies a rýchlostných komunikácií

Aplikácia    KGM – kotvený gabiónový múr

www.compag.eu www.gabiony-eshop.sk www.gabion.eu

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   KGM - BLOCK®

 Ϣ Materiálová nenáročnosť
 Ϣ Jednoduchá montáž
 Ϣ Vysoká korozívna odolnosť
 Ϣ Nepoužívanie PVC (PP, PE, …) a iných 

horľavých karcinogénnych povrchov drôtu. 

 Ϣ Náhrada za veľkoobjemové gravitačné 
múry s posilnením stability a vystužením 
zadného zásypu súčastne.

 Ϣ Štíhle gabionové múry obkladového typu 
napojené na vystužené svahy a násypy 
ciest

SK

Časté sú situácie s nutnosťou budovať stabilizovaný násyp, ktorý bude 
slúžiť ako súčasť cestného zemného telesa alebo iného zaťažované-
ho svahu. Vtedy sa ponúka možnosť využiť vystužený násyp v spojení 
s vlastnosťami gabionových konštrukcií aplikáciou KGM-BLOCK®. Prin-
cíp spočíva v tom, že zaťaženiu násypu nevzdoruje len gabionový mú 
svojou samotnou hmotnosťou (ako je tomu pri gravitačných múroch) ale 
prednostne výstužné zemné kotvy (oceľová sieť, GSY rohož) v ktorých 
zemné tlaky vyvodzujú ťahové sily. Tieto ťahové sily sú potom prenášané 
do zemného násypu vďaka treniu medzi zemnými kotvami a zeminou.
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TECHNOLÓGIA MONTÁŽE:

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 4,10 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

-  zásadné nepoužívanie 
PVC ochrany drôtu pre 
karcinogénne účinky pri

horení a súčasnú degradáciu korozívnej ochrany

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.)

Zo sietí sa vytvárajú pomocou spojovacích špirál drô-
tené koše priamo na mieste stavby. Protiľahlé steny sa 
vystužujú pre zvýšenie tuhosti počas plnenia sponami 
v presne stanovených polohách. Z pohľadovej strany 
konštrukcie sa robí v zásade ručná pokládka kameňa, 
pričom sa používa materiál spĺňajúci náročnejšie este-
tické požiadavky a stredná časť sa vypĺňa kamenivom 
vhodnej frakcie, zemina na kotvy… projekt… hutnenie…

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Spotreba materiálu:
Množstvo materiálu na konkrétnu stavbu určuje pro-
jektant v realizačnom projekte. Orientačná spotreba 
sietí je 4,5 m²/m³, špirál 5 ks / m³, spôn veľkých 1,5 ks / m³, 
spôn malých 4,5 ks / m³. Pracnosť : cca 4 m³/ hod.

KGM - BLOCK®

Variabilný gabionový stavebnicový systém na montáž 
kotvených múrov, realizáciu stabilizačných protieróz-
nych úprav svahov a násypov rôzneho druhu a určenia. 
KGM - BLOCK® vo svojich moduloch umožňuje cielené 
využitie technicky a materiálovo nenáročnej stavebnice 
na úpravu a výstavbu presne podľa požiadavky. KGM 
je dodávaný zo štandardnej zostavy sietí zváfraných 
z drôtu najlepšej kvality a korozívnej ochrany Zn + Al 
prekračujúcej poźiadavky EN 10 244-2:2001 trieda A.
Konštrukcia KGM je jednoznačná po stránke certifiko-
vaných spojov ako i celkovej zostavy z dielov dodaných 
podľa požiadavky projektu bez nutnosti ďalšej úpravy. 
Montáź priamo na stavbe je jednoduchá a nenáročná.
Jedná sa o gabionový objekt zvolenej jednotnej hrúb-
ky od 200 do 1 000 mm alebo gabionový múr s rôznou 
hrúbkou jednotlivých horizontov. V zásade sa dodržuje 
výška horizontu 1 000 mm alebo v odôvodnených prípa-
doch 500 mm. Vzhľadom na využitie materiálu Ga bio-
novej stavebnice BLOCK-SK® je samozrejmé využitie 
akýchkoľvek potrebných rozmerov v module zvoleného 
oka zváranej siete.

DODÁVATEĽSKO-ODBERATEĽSKÉ POŽIADAVKY
Náležitosti objednávky:
Súčasťou objednávky musí byť vzorový priečny rez ob-
jektom, 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 pale-
tách, 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 potrebné-
ho množstva materiálu, dohľad odbornými pracovníkmi 
a konzultácie, poprípade zaučenia pracovníkov projek-
cie 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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