ГАБИОНИ
История и приложения

Терминът “габион” идва от Италия и произхожда от латинска дума, която в превод означава
“плетен кош”. Първите данни за прилагане на подобен тип системи датират от преди 2000
години, когато египтяните използвали цилиндрични върбови кошници, запълнени с малки
камъни за защита на бреговете на река Нил от ерозия.
Индустриалното производството на габиони стартира през 1879г., когато ковачът Рафаел
Макафери от Болония, Италия, реализира идеята си да използва телена мрежа за
затваряне на каменен материал.

Така започва историята на

италианската фирма

Maccaferri, която е световен лидер в производството на габиони в наши дни. Най-старият
документиран проект, при който са били използвани 24000 м3 габиони е изпълнен през
1894г. и представлява укрепване на бреговете на река Рено в Италия. Корекцията
съществува и до днес, като периодично се проверява цeлостта на конструкцията и на
положените габиони.
Благодарение на богатия си опит и прилагането на съвременни технологии, специалистите
на Maccaferri развиват първоначалната идея на Рафаел Макафери, усъвършенствайки
продуктите и антикорозионната защита на двойно усуканата телена мрежа, от която са
изработени.
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Днес този тип материали от двойно усукана телена мрежа са утвърдено решение за
изграждане

на

икономически

ефективни

конструкции

с

гарантирана

здравина

и

дълговечност, както по света, така и в България. Габионите умело се вписват в околната
среда, поради което намират успешно приложение в комплекси с археологически и
исторически паметници; еко пътеки и природни резервати, както и в ландшафтни и
архитектурни проекти.

Габиони – История и приложения

2

ВИ ДЖИ ЕФ ООД
гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров 115, тел.: 02/ 44 55 100, 962 96 96; факс: 02/ 962 96 95
гр. Пловдив 4003, бул. Цар Борис III Обединител 35, тел.: 032/ 96 26 60, факс 032/ 96 26 61
гр. Бургас 8000, к-с Лазур, бл. 140, партер, мобилен: 0885 650 866
e-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

Габиони – История и приложения

3

