
 

 

 

Cennik słupków gabionowych w wersji „PREMIUM” z przyspawanymi blaszkami 

narożnymi 

wysokość długość szerokość wielkość oczka 

słupy 

stabilizacyjne cena 

410 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm  160zł 

510 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm  201zł 

610 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=1m -1szt. 276zł 

710 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=1m -1szt. 318zł 

810 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=1,5m - 1szt. 334zł 

910 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=1,5m - 1szt. 378zł 

1010 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=1,5m - 1szt. 401zł 

1110 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2m - 1szt. 485zł 

1210 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2m - 1szt. 502zł 

1310 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2m - 1szt. 527zł 

1410 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2m - 1szt. 561zł 

1510 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2m - 1szt. 587zł 

1610 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2m - 1szt. 628zł 

1710 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2m - 1szt. 670zł 

1810 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2,6m - 1szt. 695zł 

1910 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2,6m - 1szt. 737zł 

2010 mm 200-400 mm 200-400 mm 50×200 mm L=2,6m - 1szt. 753zł 

 



 

 

 
 
 

Podane ceny dotyczą kompletnych, zespawanych „na gotowo” z blaszkami narożnymi, słupków 
gabionowych. Kosze są spawane na bazie ceownika 20x8x1,8mm i pręta fi 4,8mm, a następnie cynkowane ogniowo. 
Kompletny słupek gabionowy składa się z 4 ścian (przód, tył i dwa boki) w wersji premium zespawanych „na gotowo” 

wraz z blaszkami narożnymi, kompletu łączników (stężeń poprzecznych), słupka stabilizacyjnego oraz docisków. 

 

Podane w tabeli ceny są poglądowe. Każde zapytanie zostanie wycenione przez naszego specjalistę, 

z uwzględnieniem specyfikacji projektu oraz indywidualnych potrzeb naszego Klienta.  

Pytania najlepiej kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@gablux.pl 

 

  

 

Długość i szerokość słupka  

od 20cm do 40cm  

nie wpływa na cenę. 

Do produkcji należy podać 

wybrany wymiar. 

 

Kosze gabionowe w wersji „premium” nie wymagają skręcania.  

Otrzymują Państwo produkt gotowy do przymocowania do słupka stabilizacyjnego.  

 

mailto:biuro@gablux.pl

