
Productdetail

Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

Schanskorven
Schanskorven (of gabions) worden gebruikt in zowel residentiële, civiele 
en landschapstoepassingen alsook in architecturale toepassingen.

TROEVEN
• Duurzaam en zeer esthetisch
• Geschikt voor tijdelijke en permanente oplossingen
• Zeer lange levensduur
• Waterdoorlaatbaar en met planten begroeibaar
• Geluidsabsorberend
• Opvulbaar met lokaal ontgonnen stenen (min.80/120mm) wat de transportkosten 

sterk beperkt
• Voorgeassembleerde schanskorven hebben een kortere installatietijd met 

belangrijke besparingen tot gevolg
• Meer dan 30 formaten permanent uit stock leverbaar
• Volledig vlak opplooibaar voor transport en opslag
• Beschikbare diameters zijn 3 mm en 4.50 mm
• Maasgrootte 75 x 75 mm

Schanskorven

• Vrijstaande muur
• Muurbekleding
• Afsluiting
• Keermuur

• Erosiebescherming
• Architecturale 

toepassingen
• Decoratie
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Installatie van de schanskorven
A. Opbouw en vullen van een schanskorf

1 Vlakke verpakking        2 Opentrekken korf      3 Sluiten basis met spiralen      4 Ombuigen uiteinde spiralen

5 Plaatsen ankers        6 Opvullen korf       7 Sluiten deksel       8 Gesloten korf

B. Opbouw van een schanskorfmuur*

Twee lege korven met elkaar verbinden         De spiralen tegen      Inbrengen verbindingspinnen en     Tweede rij schanskorven 
            elkaar brengen      korven vullen volgens instructies    verbinden met binddraad
           hierboven

* Bij onvoldoende draagkracht van de ondergrond moet een fundering voorzien worden om omgelijkmatige zetting van de schanskorven te voorkomen.

ASSORTIMENT SCHANSKORVEN

EAN-Code
5412298

Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Werkelijke afmeting Gewicht (kg)

3 mm draaddiameter

359039 0.50 0.50 0.50 0.457 x 0.457 x 0.457 m 3.40

359046 1.00 0.50 0.50 0.990 x 0.457 x 0.457 m 5.19

359091 2.00 0.50 0.75 1.981 x 0.457 x 0.762 m 13.70

359114 2.00 0.50 1.00 1.981 x 0.457 x 0.990 m 15.57

4.50 mm draaddiameter

359190 0.50 0.50 0.50 0.457 x 0.457 x 0.457 m 5.88

359206 1.00 0.50 0.50 0.990 x 0.457 x 0.457 m 9.61

359244 2.00 0.50 1.00 1.981 x 0.457 x 0.990 m 29.62

367249 1.00 0.30 0.75 0.990 x 0.304 x 0.782 m 10.09

367263 2.00 0.30 1.00 1.981 x 0.304 x 0.990m 24.75

367256 2.00 0.30 0.75 1.981 x 0.304 x 0.782 m 20.61

De schanskorven zijn enkel geschikt voor tuintoepassingen en kleine grondkerende en vrijstaande muren, waarbij de hoogte beperkt is ifv de gebruikte korfbreedte. Betafence is niet aansprakelijk voor om 
het even welke speciale, indirecte of toevallige schade of gevolgschade, met inbegrip van gemiste inkomsten of winst, die het gevolg zouden zijn van het gebruik van dit document of van de producten waarin 
daarnaar verwezen wordt of waarvan een afbeelding opgenomen is. De opgenomen informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling en verbindt Betafence op geen enkele wijze voor de 
toekomst.                    

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco 
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.
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