
SYSTEM OGRODZEŃ GABIONOWYCH GARDEN – DECO
INSTRUKCJA MONTAŻU



Słowo wstępu

Zapoznanie z systemem ogrodzeń gabionowych

Części składowe systemu ogrodzeń

Przygotowanie do montażu     

     Narzędzia   

     Przygotowanie terenu    

     Wytyczanie obrysu planowanego ogrodzenia   

Roboty ziemne    

     Dobór głębokości posadowienia fundamentów     

     Wykopy   

Fundamentowanie   

Montaż przęseł gabionowych oraz ogrodzeniowych   

Wypełnianie przestrzeni gabionowych    

     Materiał wypełnienia    

     Proces wypełniania    

Montaż furtek i bram   

Przykładowe kompozycje ogrodzeń gabionowych    

  

Spis treści

3

3

5

8

8

8

8

9

9

9

9

10

14

14

14

14

14

2 I stronaInstrukcja montażu  System ogrodzeń gabionowych Garden – DECOI

SYSTEM OGRODZEŃ GABIONOWYCH GARDEN – DECO
INSTRUKCJA MONTAŻU

 .............................................................................................................

.......................................................

...........................................................................

 

............................................................................................

 ........................................................

........................................................................................

............................................................................................................

.....................................................

 ...................................................................................................................

 ......................................................................................................

 ..................................................

.......................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

 ..................................................................................................

.....................................................



Na wstępie gratulujemy słusznej decyzji i dziękujemy Państwu za dokonanie  wyboru 

naszego systemu ogrodzeń gabionowych, który zdecydowanie wyróżnia się wśród obecnie 

dostępnych na rynku propozycji najwyższą jakością użytych do produkcji materiałów 

pokrytych antykorozyjną powłoką alucynkową, oryginalnym designem, a także wysoką 

estetyką. Zapewniamy, że firma Progress inwestuje w zarządzanie jakością na wszystkich 

etapach procesu produkcji. Jakość produktów, potwierdzona jest certyfikowanym od 1996 

roku Systemem Zarządzania Jakością, zgodnym z normą ISO 9001:2000 zatwierdzonym 

przez LLoyd's Quality Assurance, dzięki czemu nasi klienci mogą  czuć się bezpiecznie 

mając pewność najwyższej jakości zakupionego towaru.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że gwarancję długotrwałego użytkowania zapewnia także 

prawidłowy montaż i właściwe użytkowanie. W tym  celu  przekazujemy Państwu niniejszą  

instrukcję montażu i prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią. 

Słowo wstępu

Zakupiony przez Państwa system ogrodzeń cechuje modułowość i charakterystyczny 

przekrój słupka, które umożliwiają zestawienie wielu kombinacji, a także  łatwy i szybki 

montaż (za pomocą jednej uniwersalnej klamry mocowany jest do słupka  gabion i panel 

ogrodzeniowy). System został zaprojektowany z segmentów gabionowych oraz paneli 

ogrodzeniowych, które możemy zestawiać praktycznie w dowolnych kombinacjach. W 

standardzie oferujemy Państwu następujące długości przęseł gabionowych i panelowych 

400 mm, 1000 mm, 2000 mm oraz następujące wysokości ogrodzeń 1350 mm, 1700 mm, 

2000 mm, Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać również inne wymiary, jednak są 

to rozwiązania niestandardowe. Pełną gamę dostępnych szerokości i wysokości gabionów i 

paneli przedstawiliśmy w tabelach poniżej. Podane powyżej gabaryty, dla łatwości 

operowania zostały zaokrąglone do wartości pełnych liczb. Oferowane przez nas typy 

paneli powodują, że grubości gabionów mogą Państwo wybierać z pośród trzech 

wymiarów: 108mm, 208 mm oraz 308 mm.

Zapoznanie z systemem ogrodzeń 
gabionowych

W załączniku nr 1 przedstawiamy Państwu przykładowe możliwości zestawienia 

segmentów gabionowo - panelowych.

Uzupełnieniem dla całości sytemu są oferowane przez nas furtki oraz bramy. W naszej 

ofercie dostępne są furtki o szerokości 1000mm oraz bramy przesuwne i rozwieralne od 

szerokości 4000mm do 5500mm z krokiem co 500mm. Wysokości są dopasowane do 

wysokości ogrodzenia.

Dostępne grubości przęseł gabionowych to: G1-108mm, G2-208mm, G3-308mm 

Tabela szerokości gabionów (mm)

400
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1600
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Tabela szerokości gabionów (mm)
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Tabela szerokości paneli (mm)
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Tabela szerokości paneli (mm)
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1620
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rozwieralnej 
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Zakupiony przez Państwa system składa się z kilku podstawowych części / elementów:

> Słupek stalowy (zabezpieczony powłoką alucynkową) o przekroju 60 x 60 mm 

–  podstawowy element nośny systemu. Jego charakterystyczny przekrój nie wymaga 

nawiercania dodatkowych otworów oraz pozwala na niewymagające szczególnej 

dokładności mocowanie do niego pozostałych elementów systemu. 
®> Panel gabionowy zagięty zabezpieczony powłoką Pro-ZINAL  (stopem cynku 

i aluminium) – element mocowany do słupków. Zestawienie dwóch takich paneli po 

przeciwnych stronach słupka pozwala uzyskać przestrzeń gabionową do wypełnienia.  

Zastosowany jako pojedynczy element, może służyć jako panel ogrodzeniowy.
®> Panel ogrodzeniowy zagięty szeroki [S] zabezpieczony powłoką Pro-ZINAL  – element 

mocowany do słupków, jako wypełnienie przęsła ogrodzeniowego.
®> Panel ogrodzeniowy zagięty wąski [W] zabezpieczony powłoką Pro-ZINAL  – element 

mocowany do słupków, jako wypełnienie przęsła ogrodzeniowego.

> Pokrywa zamykająca od góry ogrodzenie gabionowe, wykonana z tego samego materiału 

co panele.

> Dekiel metalowy zamykający od góry słupek stalowy.

> Spinki – są to druty spinające panele gabionowe. Spinki zabezpieczone są powłoką 
®Pro-ZINAL . Jako elementy nośne, są bardzo ważną częścią konstrukcji ogrodzenia 

gabionowego.

> Klamry i wkładki do słupków – elementy stalowe zabezpieczone powłoką alucynkową 

w postaci blaszek, służące do mocowania paneli do słupków.

> Łączniki – śruby do mocowania paneli do słupków przez elementy łącznikowe.

Uwaga: na specjalne życzenie klienta oferujemy również inne rozwiązanie materiałowe 

gabionów i paneli - stali nierdzewną.

Części składowe systemu ogrodzeń
Słupek 

stalowy 

z powłoką 

alucynkową 

o przekroju 

60 x 60 mm 

wykonany 

z blachy 

o grubości 

1,5 mm

Widok 

bramy 

rozwieralnej 

w opcji 

kratki 

mocowanej 

wewnątrz 

ramy

Szkice wszystkich opisanych powyżej elementów są przedstawione w tabelach obok i na 

kolejnych stronach.
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Klamra 

i wkładka 

- element 

łącznikowy 

panelu  

gabionowego 

lub/i 

panelu 

ogrodzenio-

wego do 

słupka 

stalowego

Gabiony - 

zestawienie 

dwóch  paneli

o szerokościach  

24mm i 124mm. 

Po zamocowaniu 

takich paneli 

do słupka 

o szerokości 

60 mm, 

możemy uzyskać 

trzy grubości 

gabionów
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Widok z góry
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Panel 

ogrodzeniowy

wąski

– element 

o szerokości 

24 mm

Widok od czoła

Widok z góry



Panel 

ogrodzeniowy 

szeroki

– element 

o szerokości 

124 mm

7 I strona

Widok od czoła
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Pokrywa 

zamykająca 

od góry 

przęsła 

gabionowe

Dekiel 

metalowy

zamykający 

od góry 

słupek 

stalowy

Widok z boku

Widok z góry



Narzędzia

Do prawidłowego montażu potrzebne będą następujące narzędzia:

>  Szpadel, łopata, wiertnica – do wykonania wykopów pod słupki ogrodzenia 

>  Sznurek – do wyznaczenia linii ogrodzenia

>  Miara – do wyznaczenia odległości między słupkami

>  Śrubokręt, wkrętarka – do mocowania paneli gabionowych i ogrodzeniowych

>  Klucz nimbusowy s-4 do przykręcania elementów łącznikowych

>  Kleszcze do doginania klamer spinających

>  Nożyce do drutu (w razie konieczności docięcia elementów)

>  Farba wysokocynowa (puszka/spray – do zabezpieczenia ciętych miejsc)

>  Poziomica, pion – do ustawienia słupków.

Przygotowanie terenu

Prace można ograniczyć do usunięcia widocznych przeszkód oraz niwelacji większych 

nierówności terenu  w miejscach planowanego ogrodzenia.

Wytyczanie obrysu planowanego ogrodzenia

Przed przystąpieniem do głównych prac montażowych, należy wytyczyć punkty 

charakterystyczne ogrodzenia. Za takie punkty uważa się miejsca położenia słupków, 

miejsca położenia bram i furtek, punkty krańcowe oraz punkty załamań ogrodzenia. Takie 

miejsca, należy oznaczyć np. drewnianymi palikami wbitymi w odległości umożliwiającej 

wykonanie wykopów. Na ogół odległości około 0,5 m od planowanej linii ogrodzenia będą 

wystarczające. W zależności od planowanego modułu długości przęsła gabionowego lub 

też ogrodzeniowego rozstawy słupków kształtują się następująco. 

Przygotowanie do montażu

400

800

1000

1200

1600

2000

Długość modułu 

(mm)

Rozstaw osiowy

słupków (mm)

Rozstaw osiowy do

słupka skrajnego

cofniętego (mm) *

Długość panelu

(mm)

400

800

1000

1200

1600

2000

360-365

760-765

960-965

1160-1165

1560-1565

1960-1965

375

775

975

1175

1575

1975

*Rozwiązanie dotyczy montażu skrajnych słupków ogrodzenia  oraz gabionów 

   wolnostojących.

8 I stronaInstrukcja montażu  System ogrodzeń gabionowych Garden – DECOI



Dobór głębokości posadowienia fundamentów

Głębokość posadowienia fundamentów pod słupki ogrodzenia jest dobierana 

indywidualnie. Zależy ona od strefy przemarzania gruntu, obszaru, na którym planowane 

jest wykonanie ogrodzenia. Podając lokalizację, łatwo można znaleźć w Internecie 

informację w jakiej strefie przemarzania się znajduje. W Polsce, strefy te osiągają wartości 

od 0,8 m w Polsce zachodniej, przez 1,0 m w Polsce środkowej, do 1,2 m i 1,4 m na krańcach 

południowo i północno-wschodnich. Zejście ze spodem fundamentu do odczytanej w ten 

sposób głębokości, da nam pewność, że po okresie zimowym nasze słupki ogrodzeniowe, 

wciąż będą trzymały założony wcześniej pion. Jeśli mamy pewność, że grunt zalegający w 

obszarze planowanego ogrodzenia jest w postaci przepuszczalnych piasków, możemy 

fundamenty wykonać płycej, ale nie mniej niż 0,6m poniżej poziomu terenu. 

Wykopy

Do wykonania wykopów polecamy użycie dostępnych na rynku wiertnic. Pod słupki 

ogrodzeniowe, należy wykonać wykopy o średnicy f 30 cm i głębokości o 10 cm większej od 

planowanego poziomu posadowienia fundamentu. Przed przystąpieniem do montażu 

słupków, na dnie wykopu należy wykonać 10 cm podsypkę z piasku. 

Roboty ziemne

ogrodzenia. Dobrym zwyczajem, jest wypełnienie wnętrza słupka drobnym piaskiem do 

1/3 jego wysokości. Do betonowania należy używać betonu o klasie nie mniejszej niż 

C12/15 (dawniej beton B15 ). Innym rozwiązaniem jest zastosowanie pęczniejących zapraw 

chemicznych takich jak Fast2k. Pod gabiony należy wykonać ławę betonową 

o szerokości 40 cm i wysokości 20 cm na podkładzie piaskowo-żwirowym zagęszczonym 

mechanicznie.  Alternatywnie (w sytuacji realizacji ogrodzenia na powierzchni 

utwardzonej, np. plac) ławę można zastąpić kostką betonową Należy pamiętać, aby 

zapewnić dylatację między fundamentem słupka i fundamentem gabionu.

Prezentowany system ogrodzeń gabionowych, zakłada betonowanie słupków 

bezpośrednio w gruncie w przygotowanym wykopie. Nasze słupki mają długość o 0,40 m 

większą od docelowo projektowanej wysokości ogrodzenia. Te dodatkowe 0,40 m stanowi 

wartość na jaką należy zagłębić słupek w przygotowanym wykopie. Sam słupek powinien 

być zakotwiony w fundamencie na głębokość minimum 30 cm. Góra fundamentu ~10 cm 

poniżej planowanego poziomu terenu przy ogrodzeniu. Betonowanie powinno się 

rozpocząć dopiero po ustabilizowaniu słupka w pionie i dokładnym sprawdzeniu zgodności 

rzędnej wysokościowej słupka z wartością projektowaną, czyli wysokością 

Fundamentowanie
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Montaż paneli, zarówno gabionowych jak i ogrodzeniowych nie różni się od siebie. Panele 

są mocowane do wcześniej zabetonowanych słupków za pomocą specjalnie do tego 

przeznaczonych klamer. Przekrój słupka z odpowiednimi bocznymi żłobieniami, pozwala 

na dowolność dopasowywania wysokości takiego mocowania. Trzeba tylko przestrzegać 

zasady, że mocowania powinny być oddalone od siebie na nie więcej niż 400 mm. Ze 

względów estetycznych, proponujemy planować takie mocowania bezpośrednio nad 

górnym profilem poziomym wtedy łatwo jest uzyskać harmonijny układ mocowań na całym 

wykonywanym ogrodzeniu. Powyższe wytyczne dobrze prezentują poniższe rysunki.

Montaż przęseł gabionowych 
oraz ogrodzeniowych

Klamra 

i wkładka 

- element 

łącznikowy 

panelu  

gabionowego 

lub/i 

panelu 

ogrodzenio-

wego do 

słupka 

stalowego

10 I strona
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I   strefa przemarzania

II  strefa przemarzania

III strefa przemarzania

IV strefa przemarzania
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Mocowanie

paneli 

do słupka 

– gabion  

o grubości 

108 mm. 

Podaną szerokość 

uzyskujemy 

poprzez 

połączenie 

dwóch paneli 

o szerokości 

24 mm 

do słupka 

60 mm



Mocowanie 

paneli do słupka 

–  gabion 

o grubości

208 mm. 

Podaną grubość 

uzyskujemy 

poprzez 

połączenie 

panelu

o szerokości 

124 mm oraz 

panelu 24 mm

do słupka 

60 mm

Mocowanie 

paneli  do słupka 

– gabion 

o grubości 

308 mm. 

Podaną 

grubość 

uzyskujemy

poprzez 

połączenie 

dwóch 

paneli 

o szerokości 

124 mm 

do słupka  

60 mm
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Mocowanie 

paneli do słupka 

– rozkład 

mocowań 

na wysokości 

słupka. 

Pierwsza klamra 

montowana nad 

drugim rzędem 

profili poziomych, 

następna 

w odległości 

200 mm, 

a kolejne 

w odległościach 

co 400 mm. 

Mocowania 

bezpośrednio 

nad górnym 

profilem 

poziomym

Zaprezentowane powyżej rozwiązania dotyczą przęseł gabionowych, gdzie panele są 

mocowane po obu stronach słupka stalowego przez co tworzą wolną przestrzeń do 

wypełnienia kamieniem. Aby uzyskać zwyczajne ogrodzenie, panele należy mocować tylko 

po jednej stronie słupka. 

Planując skrajne elementy ogrodzenia, możemy wykorzystać elastyczność tego typu 

mocowania. Należy wtedy pamiętać, aby skrajne słupki cofnąć o około 40mm w stronę 

wnętrza gabionu lub ogrodzenia, co pozwala na schowanie skrajnego  słupka w gabion  i  

podnosi estetykę wykończenia. Skrajny słupek można zamówić w standardowym 

przekroju lub też z gładkimi bocznymi powierzchniami, co prezentuje poniższy rysunek. 

Cofnięcie 

skrajnego 

słupka. 

Takie 

rozwiązanie 

należy stosować 

w przypadku 

skrajnych 

słupków 

ogrodzeń, 

jak również 

w przypadku 

gabionu 

wolnostojącego
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Wykonując przęsła gabionowe, szczególnie trzeba pamiętać, że przed wypełnieniem 

wolnej przestrzeni kamieniami, koniecznie trzeba połączyć ze sobą spinkami przeciwległe 

do siebie panele. Spinki chronią panele przed  nadmiernymi odkształceniami 

wywoływanymi przez siły rozporowe składowanych kamieni. Druty należy zahaczać za 

poprzeczki (pionowe płaskowniki 8 mm x 2 mm). Pierwszy rząd spinek założyć na dnie 

gabionu przed układaniem kamienia. Następne rzędy zakładać sukcesywnie w miarę 

wypełniania kamieniem. W razie zaobserwowania nadmiernych odkształceń paneli, należy 

zwiększyć gęstość drutów. Zalecamy spinanie paneli gabionowych dobrane do wysokości 

oraz szerokości projektowanego ogrodzenia.

Dla szerokości ogrodzenia 308 mm: 

> Dla wysokości 2000 mm – rozstaw pionowy co 20 cm max ; rozstaw poziomy co 40 cm max 

dla pierwszych pięciu poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 33 cm max

> Dla wysokości 1700 mm – rozstaw pionowy co 20 cm max; rozstaw poziomy co 40 cm max 

dla pierwszych czterech poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 33 max 

> Dla wysokości 1350 mm – rozstaw pionowy co 20 cm max ; rozstaw poziomy co 40 cm max  

dla pierwszych trzech poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 33 cm max 
 

Dla szerokości ogrodzenia 208 mm : 

> Dla wysokości 2000 mm – rozstaw pionowy co 33 cm max; rozstaw poziomy co 40 cm max 

dla pierwszych czterech poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 46 cm max

> Dla wysokości 1700 mm – rozstaw pionowy co 33 cm max; rozstaw poziomy co 40 cm max 

dla pierwszych trzech poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 46 cm max 

> Dla wysokości 1350 mm – rozstaw pionowy co 33 cm max ; rozstaw poziomy co 40 cm max  

dla pierwszych dwóch poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 46 cm max 

Dla szerokości ogrodzenia 108 mm: 

 

>  Dla wysokości 2000 mm – rozstaw pionowy co 46 cm max; rozstaw poziomy co 40 cm max 

dla pierwszych trzech poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 60 cm max 

>  Dla wysokości 1700 mm – rozstaw pionowy co 46 cm max ; rozstaw poziomy co 40 cm max 

dla pierwszych trzech poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 60 cm max 

>  >  Dla wysokości 1350 mm – rozstaw pionowy co 46 cm max ; rozstaw poziomy co 40 cm 

max  dla pierwszych dwóch poziomów spinek, dla kolejnych pionowy co 60 cm max 

Schemat 

rozmieszczenia 

spinek 

na przykładzie 

gabionu 

o szerokości 

308 mm 

oraz wysokości 

2000 mm
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Materiał wypełnienia

Ogrodzenia gabionowe przeważnie wypełnia się kamieniami (ozdobnymi, polnymi, 

łamanymi). Jeżeli różnią się kolorami, można z nich układać dowolne desenie i wzory. 

Do wypełnień gabionów często też stosuje się bryły szklane, co oprócz uzyskania  

niezwykłego efektu wizualnego daje możliwość podświetlenia tej części ogrodzenia. 

Polecamy  zastosowanie wypełnienia dostępnego w naszej ofercie handlowej.

Uwaga: należy pamiętać, aby frakcja wypełnienia  nie była mniejsza niż wymiary oczek 

siatki zgrzewanej (50 x 100 mm). Optymalna frakcja 80-120.

Pozostałe inspiracje: materiał z recyklingu (np. granulaty z odpadów, beton z odzysku, 

potłuczone dachówki), drewno, roślinność. 

Proces wypełniania

Ogrodzenie należy wypełniać warstwami o grubości około 20 cm. Po ułożeniu każdej 

warstwy należy ręcznie poprawić elementy, które wyraźnie wystają po za obrys kratki 

zgrzewanej oraz uzupełnić gabion o kolejną warstwę drutów stężających. Do wypełnienia 

wyższych ogrodzeń, najlepiej używać rękawa z tkaniny lub z tworzywa sztucznego. Nie jest 

zalecane wypełniania na zasadzie zrzucania kamieni z dużej wysokości. Takie działanie 

może spowodować uszkodzenie paneli oraz drutów stężających przeciwległe 

powierzchnie. Zamiast rękawów, ściany boczne paneli podczas procesu zasypywania 

można chronić za pomocą płyt pilśniowych przyciętych na odpowiednią szerokość gabionu. 

Płyty te w miarę wzrostu wypełnienia są podnoszone, a gabion uzupełniany jest o kolejny 

rząd drutów stężających.

Wypełnianie przestrzeni gabionowych

Furtki i bramy należy montować do oddzielnych słupków stalowych przewidzianych tylko w 

tym celu. Słupki są wykonane z prostokątnych lub kwadratowych profili zamkniętych, 

zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocą cynkowania ogniowego. Pod słupki należy 

wykonać fundamenty zgodnie z zaleceniami przedstawionymi dla słupków gabionowych. 

Montaż furtek i bram
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Biuro Handlowe - Kielce / Progress Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul.Trzuskawicka 16, 25-851 Kielce (PL) T/F: +48 41 346 50 06 (w. 220,222) E: ogrodzenia@progress.com

NIP 655-16-40-738 I Regon 290943225 I Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydz. Godp. KRS 0000479436

Wysokość kapitału zakładowego 5 000 000 zł I Wysokość kapitału wpłaconego 5 000 000 zł

Siedziba Główna / Progress Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Dobrów 7, 28-142 (PL)

Time for Progress...


