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Kamień wodnolodowcowy

Skały lokalne jak piaskowce

i krzemienie doskonale podkreślą

naturalny charakter otoczenia.

Szkło turkusowe

Transparentna forma doskonale 

wydobywa piękno światła 

naturalnego (idealne do podświetleń). 

miniGABIONY 
Przedstawiamy jedyną w swoim rodzaju kolekcję koszy gabionowych wypełnionych kamieniem. 

Ideą projektantów było stworzenie produktu, z którego każdy samodzielnie może budować elementy małej architektury 

pełniące funkcje dekoracyjne oraz użytkowe. Dzięki tak szerokim możliwościom zastosowania miniGABIONY doskonale 

sprawdzają się zarówno w prywatnych posesjach i ogrodach, jak również inwestycjach deweloperskich oraz 

zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej.  

WYPEŁNIENIA miniGABIONÓW
Razem z projektantami ogrodów dobraliśmy odpowiednie rodzaje wypełnienia miniGABIONÓW. 

Dzięki temu możesz dopasować ich wygląd zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej zabudowy.

WYMIARY miniGABIONÓW
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Precyzyjnie dobrane wymiary miniGABIONÓW sprawiają, że poszczególne kosze są w pełni kompatybilne.
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Dolomit dewoński

Stonowane i neutralne barwy 

doskonale komponują się z charakterem 

przestrzeni miejskiej.

GABIONY inne niż wszystkie
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25 cm

25 cm



Poznaj siłę możliwości miniGABIONÓW

Zaawansowana, opatentowana technologia zgrzewania zapewnia wytrzymałość i wysoką odporność na korozję, 

również w miejscach zgrzein. Zastosowana powłoka Pro-ZINAL® (stop cynku i aluminium) skutecznie eliminuje 

konieczność kosztownych konserwacji, co potwierdza 10 letnia gwarancja. Redukcja śladu ekologicznego w procesie 

produkcyjnym oraz możliwości recyklingu sprawiają, że miniGABIONY są przyjazne dla środowiska naturalnego 

oraz Twojej kieszeni. 

Trwałość i Ekologia

OSZCZĘDZAJ DZIĘKI WYJĄTKOWEJ TRWAŁOŚCI

Unikalny Design

Zalety miniGABIONÓW

NIESAMOWITE, ŻE miniGABIONY DAJĄ TYLE MOŻLIWOŚCI

Uniwersalność Zastosowań
Niska waga i optymalne wymiary sprawiają, że miniGABIONY mają bardzo szerokie możliwości zastosowania. 

Pozwala to na montowanie funkcjonalnych elementów wyposażenia przydomowych ogrodów, osiedli mieszkaniowych, 

parków, skwerów, czy deptaków. W każdej chwili można dowolnie zmienić ustawienie miniGABIONÓW, a tym samym ich 

funkcję lub miejsce.

Samodzielny Montaż

BĄDŹ NIEZALEŻNY I KREATYWNY, PO PROSTU ZRÓB TO SAM

Optymalnie zaprojektowane wymiary pozwalają na swobodne i przede wszystkim samodzielne układanie 

elementów według własnych pomysłów. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu przez nas kształtowi drutu, 

zmniejszyliśmy wagę koszy (waga najmniejszego pustego kosza wynosi 1kg), przy jednoczesnym zapewnieniu 

doskonałej stabilności i sztywności całej konstrukcji. Teraz układanie miniGABIONÓW to prosta zabawa klockami, 

a jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. 

Charakterystycznie zaokrąglone boki oraz 

specjalny profil drutu nadają miniGABIONOM 

nowoczesny design, przy zachowaniu

wysokiej estetyki wykonania.



GRILL

50x25x25

Użycie gabionów: 9 szt.

FONTANNA

50x25x25: 15 szt. 

50x25x12,5: 6 szt.

Użycie gabionów: 21 szt.

REWOLUCJA W OGRODZIE

miniGABIONY to innowacyjny produkt dający niemal nieograniczone możliwości tworzenia 

elementów małej architektury oraz dostosowania ich wymiarów, kształtów i wyglądu 

indywidualnie do Twoich potrzeb.

Prezentowane układy stanowią przykładowe rozwiązania, 

jak również mogą stanowić inspirację dla Twoich realizacji.
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PIASKOWNICA

50x25x25

Użycie gabionów: 14 szt.

RÓŻNICA POZIOMÓW

50x25x25: 9 szt.

25x25x25: 9 szt.

Użycie gabionów: 18 szt.

Więcej przykładów
na kolejnej stronie



MEBLE OGRODOWE

Stolik: 50x25x25: 7 szt.

Ławka: 50x25x25: 8 szt.  

Użycie gabionów: 23 szt.

ZABUDOWA KOSZY

50x25x25 

Użycie gabionów: 32 szt.



SCHODY i MURKI

50x25x25: 12 szt.

50x25x12,5: 12 szt.

Użycie gabionów: 24 szt.

KLOMB

50x25x25

Użycie gabionów: 26 szt.

ZRÓB TO SAM

Dzięki miniGABIONOM szybko i sprawnie, bez pracochłonnego murowania zbuduj murki, 

schody, fontannę, grilla i wiele więcej. Kosze gabionowe można ustawiać na każdym 

z boków, również w pozycji pionowej. Zalecamy układanie maksymalnie 4 elementów 

poziomo, jeden na drugim (przy konstrukcjach w kształcie litery C lub L). W przypadku 

wyższych instalacji konieczne jest użycie słupka mocującego zapewniającego stabilność 

konstrukcji. 
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Progress Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul.Trzuskawicka 16, 25-851 Kielce, PL, T:+48 41 346 50 06 (w. 220, 222), E: gabiony@progressarch.com | więcej inspiracji na www.progressarch.com
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Progress Eco 

iNNO ACJE  W
ARCHITEKTURZe

Już ponad 25 lat produkujemy stalowe siatki i kratki, realizując nowatorskie projekty 

architektoniczne. Nasze zakłady produkcyjne nieustannie doskonalą rozwiązania 

produktowe, w oparciu o nowoczesny park maszynowy, zaawansowane technologie oraz 

wiedzę i doświadczenie inżynierów i projektantów. Innowacyjność i najwyższą jakość 

produktów potwierdzają certyfikowany od 1996 roku System Zarządzania Jakością 

ISO 9001:2000, patenty, wzory użytkowe i przede wszystkim zaufanie naszych Klientów.

miniGABIONY oraz inne produkty naszej firmy dostępne są 

w renomowanych hurtowniach, sklepach, składach 

budowlanych oraz  ogrodniczych.

Zobacz również naszą najnowszą kolekcję Ogrodzeń 

Gabionowych o nowoczesnym designie oraz kompleksowych 

rozwiązaniach systemowych.

Marka Progress od zawsze kojarzona jest z innowacjami, oryginalnym designem,

wysoką estetyką wykonania oraz wyjątkową trwałością w codziennym użytkowaniu.
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