
1-2-3 Gabions

1-2-3 Gabions Steenkorven 
Met de 1-2-3 Gabions steenkorven realiseert u uw steenkorfprojecten op maat, met zowel oog voor het 
decoratieve als het constructieve. Met de grote steenkorven uit 1 geheel die een mooi strak resultaat garanderen, 
kunnen we zowel tegemoetkomen aan zeer specifieke structurele noden evenals aan meer specifieke wensen 
op vlak van esthetiek.

Nieuwe Design Maas: Geef een aparte toets aan uw project met de nieuwe ‘Design’ maas. Wees 
vernieuwend en verras met een unieke steenkorf!

De steenkorf voor uw project: Grote steenkorven uit 1 stuk voor een strak resultaat. Steenkorven 
stapelen behoort tot het verleden. Wij maken uw steenkorven meteen op de juiste hoogte.

Op maat gemaakt: Met of zonder opening(en), recht of gebogen,  eventueel als behuizing voor 
elektriciteitskastjes, brievenbussen of in combinatie met een waterval of waterpartij... Wij perfectioneren 
uw steenkorven met afmetingen op maat van uw project.

Voorgemonteerd met tussenschotten: Gemakkelijk en snel te installeren en te vullen. De tussen-
schotten zorgen voor een strak resultaat na het vullen!
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Vraag een offerte! 
Stuur uw aanvraag naar info@sonomuro.com

Product eigenschappen

• 4 mm gegealvaniseerde staaldraad (Galfan) 350gr/m2 Zink-Alu (95-5%). 
Afstandshouders en krammen in Galfan

• Maas 10x10, 5x5, 5x10 of ‘Design’ maas
• Opties: Tussenschotten elke 30 cm, afstandshouders en  

tussenschotten of enkel afstandshouders
• Gemonteerd vulklaar, gemonteerd plat of ongemonteerd geleverd
• Steigerbuizen meegeleverd voor een gemakkelijke montage

Diverse toepassingen mogelijk:
• Als keerwand
• Als tuinafscheiding
• Als gevelbekleding met steenkorven van 15 cm dik! 

Wij maken uw steenkorven met de maas die u wenst:
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Nieuwe 
‘Design’ maas!
Een hedendaagse look 
met onze nieuwe maas


