
Schanskorven

Een rustiek hoekje in de tuin. Ontspannen. Genieten van uw tuin. 

Rust. Met behulp van schanskorven kunt u eenvoudig een aparte 

loungehoek maken.  De lage korven sluiten perfect aan op de loun-

gemeubelen en creëren een natuurlijke, stijlvolle afscheiding tussen 

bijvoorbeeld het gazon en dit terras. Zo haalt u de vakantie perma-

nent naar uw eigen tuin.

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden met schanskor-

ven. Dat bewijst deze exclusieve combinatie. De korven 

zijn gevuld met Noors graniet en bovendien voorzien 

van een doorkijkhaard. Het resultaat is altijd verbluf-

fend. Een stapje verder dan de stenen barbecue of de 

allesbrander op het terras.   

Een vanzelfsprekende toepassing van schanskorven: 

erfafscheiding. Maar dan wel een chique afscheiding 

die niet veel meer hoeft te kosten dan de meer ge-

bruikelijke heg of houten schutting. Met schanskorven 

ontstaat direct een exclusieve sfeer die luxe uitademt. 

En bovenal: schanskorven gaan een leven lang mee. 

Gabion is duurzaam. Kijk voor meer mogelijkheden op 

www.gabion-schanskorven.nl.

T	 +	31	(0)591	63	46	06

F	 +	31	(0)591	63	17	78
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Eenvoudig aan te leggen en bovendien duurzaam. 
Allemaal begrippen die van toepassing zijn op de 
schanskorven van Gabion. 

Een staaldraad van een paar millimeter. Dat is de basis van  
een schanskorf. Door de draad op een bepaalde manier te 
vlechten, ontstaat een constructie met een gegarandeerde 
levensduur van 75 jaar. De schanskorven van Gabion kun-
nen dus tegen een stootje. Want schanskorven van Gabion 
zijn modern, strak en duurzaam. 

Gabion levert diverse soorten breukstenen voor schans-
korven. Van klein naar groot, in verschillende kleuren 
waarmee talloze variaties mogelijk zijn. Uiteindelijk 
bepalen de stenen de sfeer van de schanskorven.  

modern, strak 
en sfeervol

maatwerk

breukstenen

Gabion, een onderneming van Twee ”R” Recycling 

Groep BV in Hengelo, levert met haar schanskorven 

een uniek product. Elke maat is leverbaar, omdat  

Gabion de korven maakt in haar eigen werkplaats. 

Daarnaast heeft Gabion een zeer ruime keuze in vul-

stenen. Zo krijgt u altijd de korf die perfect past in het 

totaalplaatje. Die prachtige tuin met een lounge-

hoek van schanskorven of als lage, rustieke zoom van 

de vijverpartij. Met schanskorven van Gabion bereikt 

u altijd een verrassend resultaat.

Gabion geeft stijl een nieuwe betekenis. Gabion is stijl.

Heeft u eenmaal gekozen voor de stijl van Gabion, 

dan heeft u ook gekozen voor de service van Gabion.  

U krijgt een totaalproduct. Schanskorven en breukste-

nen in één levering. Duidelijke afspraken. De korven zijn 

eenvoudig zelf te plaatsen, maar natuurlijk kan Gabion 

ook een installateur meesturen. Geen probleem.

Gabion is service.

Kies bijvoorbeeld voor de gladde, sierlijke Moraine keien 

of juist voor de meer grillige, stoere Lava Krotzen. Past 

de lichte kleur van de Yellow Sun in uw tuin of wilt u 

de warme, rode teint van Grauwacke? Aan u de keus. 

Combineer en ontdek. Gabion is veelzijdig.

En de prijs? Gabion koopt de stenen groot in zodat u 

maximaal profiteert van een maximaal scherpe prijs.  

Gabion is voordeel. 

Noors	graniet Maaskeien Basalt Doornik

Yellow	Sun Moraine Duitse	kalksteen

Glasbrokken Lava

Grauwacke
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