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O REDHEN

 Sme poľská firma, ktorá vytvára elementy gabiónovej architektúry. Výborné sa vpisujeme v  
dominantné trendy vo stavebníctve a zariadení priestorov. 

 Dávanie prednosti životnému prostrediu, jednoduché, pútavé dizajny, trvanlivosť, zbytočná 
konzervácia a ľahkosť montáže sú črty spájajúce naše produkty, z ktorých sme pyšní.            
V závislosti na naplň je možne získať vizuálny efekt zodpovedajúci očakávanému štýlu.

 Fasády, ohrady, elementy malej architektúry sú „klenoty“ stavby. Mnoho námahy mate, aby 
vytvoriť príťažlivý i elegantný priestor, a aby efekt vašej prace robil najlepší dojem.

 Chceme navrhnúť svoju účasť v tento pozitívnu poslednú podobu tohto miesta.



  

Kvalita REDHEN
Črty všetkých našich produktov:

Antikorózne zabezpečenie žiarovým zinkovaním 
(norma PN-EN ISO 1461)

Montažné elementy z nerezovéj ocele triede A2

Opatrné koncové spracovanie.

Veľký počet a najvhodnejší spôsob rozloženia vystužení

Štandardná mriežka REDHEN je vytvorená z dvoch oceľových 
prvkov:

HORIZONTALNĚ PRVKY
Profilové oceľe ohýbané za studena (veľkosť: 20x8x2mm) 

VERTIKALNĚ PRVKY
Prúty (veľkosť: fi 5,0mm)

Štandardná veľkosť oka mriežky:
200x50mm (výš./šír. ) 



  

Ohrady REDHEN 
Gabiónové ohrady REDHEN sú exkluzívnym produktom na zabezpečenie nehnuteľnosti. Je určený pre tých, ktorí chcú, 

aby ich životné prostredie bolo originálne a vlastnilo najvyššiu kvalitu.     



  

Fasády REDHEN
      Vyrábame stojacie fasády pri stene budovy a fasády zavesené na stene budovy.
  



  

Malá architektúra REDHEN 
Gabóny sú originálne a neškodné pre životné prostredie formy, ktoré umožňujú tvoriť v našej 
záhrade neobyčajné architektonické prvky.



  

Mestský priestor REDHEN 
Malá architektúra REDHEN je zaroveň perfektná forma zariadenia mestskeho priestoru. 



  

Mestský priestor REDHEN 
Charakterizuje sa medzi iným: založeníe nie je nevyhnutné, odolnosť proti vandalizmu a neobyčajný vzhľad.



  

Gabióny REDHEN – Model 2012

Koše:
 - vytvorené z mriežky REDHEN 
 - vo forme kvádra
 - namontované pomocou skrutiek a nitov z nehrdzavejúcej ocele

Návod k montáži a založeni dostupný na redhen.pl



  

Gabióny REDHEN – Model 2014
Koše: 

 - vytvorené z mriežky REDHEN
 - vo forme kvádra
 - s zaokrúchlenými, zinkovanými rohmi,
 - namontované pomocou prútov, bez skrutiek

Gabióny REDHEN model 2014 to rychlý montáž a bezpečnosť.

Návod k montáži a založeni čoskoro dostupný na redhen.pl
Model 2014 prihlasený v UPRP (poľský patentový úrad) č. W.122806 a č. Wp.21989. 



  

Model 2014  - Stánku REDHEN 
 Veľtrhy BAUTEC Grünbau, Berlin 
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