
38 – Dekor iz kamna

Nov zgibni sistem (vdolbina in izboklina) je idealen za 

postavitev majhnih podpornih zidov v hišnih vrtovih. V 

manjših prostorih je možnost krivuljne postavitve v skladu s 

prostorskimi pogoji velika prednost. Zid iz košar za kamenje 

se skladno vključuje v vrtni ambient.

•	brezstopenjsko	nastavljiv	zgibni	sistem

•	idealno	za	oblikovanje	krivulj	in	radijev

•	hitra	in	enostavna	postavitev

•	enostavno	povezovanje	s	kavlji

•	debelina	žice	4	mm	(T	31	cm)	in	4,5	mm	oz.	5,8	mm	(T	50	cm)

•		velik	premer	žice	zagotavlja	trdnost	in	odpornost	proti	

deformacijam

•	širina	zank	5	x	5	cm	(T	31	cm)	in	5	x	10	cm	(T	50	cm)

•	tla	in	pokrovi	niso	potrebni

- primerno tudi za prosto stoječe zidove

Postavitev zidov:
Enostaven sistem kavljev omogoča hitro postavitev brez 

dodatnih vogalnih spojev. Priloženo je navodilo za posta-

vitev (na voljo tudi prenos s spletne strani www.scherf.

at	pod	menijsko	točko	„downloads“).	Zadnjo	košaro	na	

koncu zida lahko na obeh straneh postavite tako, da je 

zaokrožitev obrnjena navzven. Tako je oblika na tem mestu 

enaka obliki na začetku zidu.

Krivuljne košare za kamenje so napolnjene s kamnitim 

materialom, ki je odporen proti zmrzali in tlaku. Zrnatost 

polnilnega materiala mora biti večja kot velikost zank. 

Idealni	so	polnilni	materiali	SCHERF	zrnatosti	50–100	mm	

(glejte	stran	48).	Zid	je	videti	zelo	lep,	če	kamenje	z	roko	

zložite tako, da njihova ploska stran tesno nalega na žično 

mrežo (ročno oblikovana vidna površina). Priporočamo, 

da koničaste kotnike pri zaokrožitvi s ploskim kamenjem 

odščipnete.

Zgornjo zaključno površino košar za kamenje lahko tudi 

napolnite s humusom in jo ozelenite. Med kamenjem in 

humusom položite kopreno.
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Košare za kamenje za 
postavitev v krivuljo
Postavitev in polnjenje na gradbišču



Dekor iz kamna – 39

Nasvet: kratke košare so zelo primerne za močno ukrivljene 
radije, dolge košare pa za ravne linije in blage krivulje.

Navodila za izbiro velikosti košar in za dimenzioniranje zidu 
boste našli na strani 50.

Globina 30 cm Globina 50 cm

Pakiranje: paleta
Lastnosti:	jeklena	žica	4	mm,	litina	cinka	in	aluminija,	
košare brez dna in pokrova!

Pakiranje: paleta
Lastnosti:	jeklena	žica	4,5	in	5,8	mm,	litina	cinka	in	aluminija, 
košare brez dna in pokrova!

Größe Einheit EAN-Code Größe Einheit EAN-Code

D 25 x G 31 x V 31 cm 1 kom. (2,0 kg) 90 04179 56000 7
D 51 x G 31 x V 31 cm 1 kom. (2,8 kg) 90 04179 56001 4

D 50 x G 50 x V 50 cm 1 Stk. (5,7 kg) 90 04179 56010 6
D 100 x G 50 x V 50 cm 1 Stk. (8,8 kg) 90 04179 56011 3

(dobavljene kot posamezni deli)
Kompletne košare
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