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Plasa hexagonală de sârma dublu răsucita – Gabioane



Plasa hexagonală de sârma este un element structural modern şi esenţial 
în sectorul construcţiilor civile, cu utilizări multiple.

Durabilitatea puternică a plasei, longevitatea acesteia combinată cu 
uşurinţa adaptării oricărui mediu o transformă atât pe ea cât şi pro-
dusele sale într-o soluţie ideală pentru proiectele de infrastructură.

Gama de sârmă hexagonală de la Panmetal reduce considera-
bil costurile de construcţie şi nu are nici un efect nociv asupra 
mediului înconjurător. Folosirea ei este recomandată în nume-
roase lucrări de construcţii, cum ar fi:

Structuri de reţinere a masei gravitaţionale;

Pereţi de rezistenţă;

Consolidarea drumurilor;

Stabilizarea şi consolidarea pantelor;

Stabilizarea mecanică a pereţilor de pământ;

Canale de relocare si captuşeli de canale;

Protecţia versanţilor şi a malurilor;

Protecţia ţărmurilor;

Construcţii de stăvilare, zăgazuri şi diguri;

Priza canalelor de scurgere;

Controlul eroziunii solului;

Restrângerea căderilor de roca;

Pilaştrii pentru poduri şi structuri de rezistenţă;

Panmetal, prin intermediul produselor sale oferă clienţilor 
săi soluţii importante, încredere şi asigurare. Capacitatea sâr-
mei hexagonale de la panmetal  de a efectua lucrările mai sus 
menţionate, este o caracteristică a standardelor înalte  ale aces-
teia. La stabilitatea structurală şi integritatea oferită se adaugă 
abilitatea de a suporta acoperirea cu vegetaţie a feţei exterioare 
a lucrării. Soluţia longevitaţii acestei structuri este, în mod evident 
bazată pe calitatea sârmei de oţel folosite.

În funcţie de nivelul şi de nevoile fiecărei  lucrări se stabileşte şi 
forma plasei hexagonale care va fi folosită, astfel sunt combinate 
folosirea funcţiei de bază (menţinerea preexistentă a formei solu-
lui) şi a funcţiilor specifice lucrării (dezvoltarea echilibrului faţa de 
mediu).



Caracteristicile sârmei hexagonale dublu rasucite şi a produselor sale:

Durabilitate
Permeabilitate

Flexibilitate
Vigurozitate

Robust
Impact estetic excelent şi asupra mediului 

Linia de producţie a Panmetal cuprinde:  

Gabioane
Saltea de gabioane
Plasa pentru căderile de roca
Gabioane cu prelungiri de sârma
Cilindrii de plasă 
Protecţii de sârmă

PANMETAL:

Produce  o linie completă de produse şi sisteme de gabion;
Oferă toate instrumentele necesare pentru instala-

rea gabioanelor;
Asistă cu proiectul de fezabilitate şi de analiză a cos-

turilor 
Oferă asistenţă in design pentru orice aplicaţie

Plasa de sărmă hexagonală dublu rasucita este pro-
dusă în conformitate cu standardele SR EN şi ASTM.

SR EN 10223 - 3:1998 si ASTM 975 - 97 (2003)
împreuna cu SR EN10218, SR EN10244 şi SR 

EN10245 sunt urmărite strict în procesul de producţie 
şi certificate de către TUV CERT, cu ISO 9001:2000. 
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Structuri de reţinere a masei gravitaţionale;

Pereţi de rezistenţă;

Consolidarea drumurilor;

Stabilizarea şi consolidarea pantelor;

Stabilizarea mecanică a pereţilor de pământ;

Canale de relocare si captuşeli de canale;

Protecţia versanţilor şi a malurilor;

Protecţia ţărmurilor;

Construcţii de stăvilare, zăgazuri şi diguri;

Priza canalelor de scurgere;

Controlul eroziunii solului;

Restrângerea căderilor de roca;

Pilaştrii pentru poduri şi structuri de rezistenţă;
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