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RZETELNA Firma

O FIRMIE

Niezmiennie od 2014 roku jesteśmy największym w Polsce i jednym z większych w Europie producentem i dystrybutorem

wyrobów z drutu ostrzowego. Są to produkty powszechnie używane jako uzupełnienie ogrodzeń w zakładach karnych,

czy obiektach wojskowych. Jesteśmy obecni także w branży urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie

posiadamy jedną z większych w Polsce produkcję barier chodnikowych oraz znaków drogowych. Uzupełnieniem naszej

oferty jest handel wyrobami stalowymi oraz produkcja na potrzeby firm wykonujących konstrukcje stalowe. 

Wyróżniamy się na rynku kompleksowością, posiadamy duże możliwości produkcyjne oraz bogate zaplecze produktów

handlowych. Bazując na naszym, coraz większym doświadczeniu uruchomiliśmy własny dział projektowy oraz

wewnętrzne laboratorium. Dzięki temu nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania.

Szybki i zrównoważony rozwój zawdzięczamy kreatywności naszych pracowników. Myślimy innowacyjnie,

dopasowujemy się do klienta. Dzięki współpracy z największymi firmami ogrodzeniowymi, drogowymi czy europejskimi

potentatami z branży stalowej, nasza oferta składa się już z ponad 3000 pozycji, z czego ponad 20% to nasze unikalne,

autorskie rozwiązania. Bardzo bogata oferta pozwala nam zaopatrywać kompleksowo firmy montażowe z branży

ogrodzeniowej, drogowej, wykonawców konstrukcji stalowych czy deweloperów i firmy budowlane.

Nasza przewaga nad konkurencją często wynika z faktu, że większość produktów, które mamy w swojej ofercie

posiadamy na stanie magazynowym. Dostarczamy w dowolne miejsce w Europie własnym transportem lub korzystając

z usług firm transportowych. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych odbiorców hurtowych.

W 2015 roku zrealizowaliśmy kilka tysięcy zamówień. Pragniemy zrealizować i Twoje.

Zarząd GC METAL

Motto Securing Europe jest odzwierciedleniem naszej pasji zabezpieczania obiektów przemysłowych oraz wpływu na

poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wizją firmy jest bezpieczeństwo użytkowników naszych rozwiązań.

Chcemy to osiągnąć poprzez dostawy estetycznie wykonanych i funkcjonalnych ogrodzeń, barier, słupów i innych

produktów z oferty.

Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą o zasięgu europejskim. Mimo zaledwie kilkuletniej działalności

jest nam bardzo miło przedstawić referencje z dostaw naszych produktów do krajów takich jak Niemcy,

Włochy, Francja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Austria, Szwajcaria, Rosja. Naszą ambicją jest zostać firmą

o zasięgu interkontynentalnym, czego dowodem są już pierwsze zrealizowane dostawy do Iraku czy krajów Maghrebu.

Jakość oraz skalę działania potwierdza fakt, że od 2015 roku jesteśmy oficjalnym dostawcą zabezpieczeń mechanicznych

do NATO.

Zastrzeżenie Praw Autorskichc



zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki

rowerowe, chodniki parkowe,
skwery, place, parkingi

i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

słupek do
wbetonowania w grunt

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.02 Słupki blokujące u12c i krawędziowe u2
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, białym):

wysoka staranność
wykonania

9003 FOLIA 9016 FOLIA 6005 FOLIA

Zastrzeżenie Praw Autorskichc
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003.02

Sposób
montażu

wbetonowanie

Nazwa

SŁUPEK U12C

Rura

ø 121x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL 9003/9016
folia odblaskowa I generacji/
folia odblaskowa II generacji

800 mm

Wysokość
nad gruntem

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Słupki blokujące u12c i krawędziowe u2

SŁUPEK U12C wbetonowanie

SŁUPEK U12C

ø 76,1x2,9 mm
ocynk + RAL 9003/9016

folia odblaskowa I generacji800 mm

wbetonowanie

SŁUPEK U2

ø 60,3x2 mm
ocynk + RAL 9003/9016

folia odblaskowa I generacji800 mm

wbetonowanie

SŁUPEK U12C

ø 121x2 mm800 mm

wbetonowanieSŁUPEK U12C

RAL 9003/9016
folia odblaskowa I generacji/
folia odblaskowa II generacji

800 mm

ocynk + RAL 6005
folia odblaskowa I generacji/
folia odblaskowa II generacji

wbetonowanie
PVC

ø 120 mm
RAL 9003/9016800 mm

PVC
ø 120 mm

Słupek u12c
800mm, ø121x2
003.02.01.001

Słupek u12c
800mm, ø76,1x2,9
003.02.01.001

Słupek u12c
800mm, ø60,3x2
003.02.01.001

Słupek u2
800mm, ø121x2
003.02.01.001

Słupek u12c
800mm, ø120 pvc
003.02.01.001



zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki

rowerowe, chodniki parkowe,
skwery, place, parkingi

i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.03 Słupki parkingowe

Securing Europe

6

Securing Europe

www.gcmetal.pl

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym):

wysoka staranność
wykonania

9003 FOLIA 9016 FOLIA

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

5010 6005 7016 70243020

Osadzenie słupków w fundamencie:
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003.03

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Słupki parkingowe

Sposób
montażu

wbetonowanie

Nazwa

SŁUPEK
PARKINGOWY

Rura

ø 48,3x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL 9003/9016
folia odblaskowa I generacji

1100 mm

Wysokość
nad gruntem

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

SŁUPEK
PARKINGOWY

ø 60,3x2 mm
ocynk + RAL 9003/9016

folia odblaskowa I generacji1100 mm

SŁUPEK
PARKINGOWY

ø 71,6x2 mm
ocynk + RAL 9003/9016

folia odblaskowa I generacji1100 mm

SŁUPEK
PARKINGOWY

ø 76,1x2 mm
ocynk + RAL 9003/9016

folia odblaskowa I generacji1100 mm

SŁUPEK
PARKINGOWY

ø 48,3x2 mm ocynk + RAL1100 mm

SŁUPEK
PARKINGOWY

ø 60,3x2 mm ocynk + RAL1100 mm

wbetonowanie
SŁUPEK

PARKINGOWY
ø 71,6x2 mm ocynk + RAL1100 mm

wbetonowanie
SŁUPEK

PARKINGOWY
ø 76,1x2 mm ocynk + RAL1100 mm

Słupek parkingowy
1100mm, ø48,3x2
003.03.01.001

Słupek parkingowy
1100mm, ø60,3x2
003.03.01.001

Słupek parkingowy
1100mm, ø71,6x2
003.03.01.001

Słupek parkingowy
1100mm, ø76,1x2
003.03.01.001



zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki

rowerowe, chodniki parkowe,
skwery, place, parkingi

i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

słupek może być
wbetonowany w grunt

lub przykręcony do
podłoża za

pomocą stopy

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.04 Słupki parkingowe ozdobne
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Osadzenie słupków w fundamencie:
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Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

Kolory malowania proszkowego z palety RAL:

wysoka staranność
wykonania

Zastrzeżenie Praw Autorskichc
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5010 6005 7016 70243020
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003.04

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Słupki parkingowe ozdobne

Sposób
montażu

wbetonowanie

Nazwa

SŁUPEK
PARKINGOWY

OZDOBNY

Rura

ø 60,3x2 mm

Zabezpieczenie

800 mm

Wysokość
nad gruntem

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

stopa
180x180x10 mm

wbetonowanie

ø 60,3x2 mm800 mm

ø 60,3x2 mm800 mm

ø 76,1x2,9 mm800 mm

ø 76,1x2,9 mm ocynk + RAL800 mm

ø 114,3x3,2 mm ocynk + RAL1100 mm

stopa
ø180x6 mm

ø 102x3 mm
ocynk ogniowy + RAL

(końcówka słupka)800 mm

SŁUPEK
PARKINGOWY

OZDOBNY

SŁUPEK
PARKINGOWY

OZDOBNY

SŁUPEK
PARKINGOWY

OZDOBNY

SŁUPEK
PARKINGOWY

OZDOBNY

SŁUPEK
PARKINGOWY

OZDOBNY

SŁUPEK
PARKINGOWY

OZDOBNY „GDAŃSKI”

ocynk + RAL

ocynk + RAL

ocynk + RAL

ocynk + RAL

Słupek parkingowy
ozdobny, kula
800mm, ø60,3x2
003.04.01.001

Słupek parkingowy
ozdobny, daszek kopertowy
800mm, ø60,3x2
003.04.01.001

Słupek parkingowy
ozdobny, daszek półkolisty
800mm, ø60,3x2
003.04.01.001

Słupek parkingowy
ozdobny, toczona łezka
800mm, ø76,1x2,9
003.04.01.001

Słupek parkingowy
ozdobny, kula
800mm, ø76,1x2,9
003.04.01.001

Słupek parkingowy
ozdobny, toczona łezka
1100mm, ø114,3x3,2
stopa 180x180x10
003.04.01.001

Słupek parkingowy
ozdobny „gdański”
800mm, ø102x3
stopa ø180x6
003.04.01.001



zablokowanie miejsca
parkingowego przed

jego zajęciem 

i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

blokada parkingowa
jest przykręcana do

podłoża za
pomocą stopy

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.08.01 Blokady parkingowe
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym):

wysoka staranność
wykonania

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

600

6
0
0

Przykręcenie stopy do podłoża:

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA

ODBOJNIK GUMOWY

UCHO POD KŁÓDKĘ

Odbojnik gumowy
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003.08.01

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Blokady parkingowe

Blokada parkingowa
600x600mm na stopie
003.08.01

Sposób
montażu

na stopie

Nazwa

BLOKADA
PARKINGOWA

Rura

60x60x2 mm
ø48,3x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL600 mm

Wysokość
nad gruntem

Szerokość

600 mm

Stopa

180x180x5

Blokowanie

kłódka / zamek

Inne

odbojnik gumowy

Zamocowany odbojnik gumowy Odbojnik gumowy Blokowanie na kłódkę Blokowanie na zamek



i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.08.02 Blokady parkingowe
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym):

wysoka staranność
wykonania

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

600

6
0
0

Przykręcenie stopy do podłoża:

zablokowanie miejsca
parkingowego przed

jego zajęciem 

blokada parkingowa
jest przykręcana do

podłoża za
pomocą stopy

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA

ODBOJNIK GUMOWY

UCHO POD KŁÓDKĘ

Odbojnik gumowy
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003.08.02

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Blokady parkingowe

Blokada parkingowa
600x600mm na stopie
003.08.02

Sposób
montażu

na stopie

Nazwa

BLOKADA
PARKINGOWA

Rura

60x60x2 mm
ø48,3x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL600 mm

Wysokość
nad gruntem

Szerokość

600 mm

Stopa

180x180x5

Blokowanie

kłódka / zamek

Inne

odbojnik gumowy

Zamocowany odbojnik gumowy Odbojnik gumowy Blokowanie na kłódkę Blokowanie na zamek



i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.08.03 Blokady parkingowe
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym):

wysoka staranność
wykonania

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

600

6
0
0

Przykręcenie stopy do podłoża:

zablokowanie miejsca
parkingowego przed

jego zajęciem 

blokada parkingowa
jest przykręcana do

podłoża za
pomocą stopy

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA

ODBOJNIK GUMOWY

UCHO POD KŁÓDKĘ

Odbojnik gumowy
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003.08.03

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Blokady parkingowe

Blokada parkingowa
600x600mm na stopie
003.08.03

Sposób
montażu

na stopie

Nazwa

BLOKADA
PARKINGOWA

Rura

60x60x2 mm
ø48,3x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL600 mm

Wysokość
nad gruntem

Szerokość

600 mm

Stopa

180x180x5

Blokowanie

kłódka / zamek

Inne

odbojnik gumowy

Zamocowany odbojnik gumowy Odbojnik gumowy Blokowanie na kłódkę Blokowanie na zamek



i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.08.04 Blokady parkingowe
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym):

wysoka staranność
wykonania

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

600

6
0
0

Przykręcenie stopy do podłoża:

zablokowanie miejsca
parkingowego przed

jego zajęciem 

blokada parkingowa
jest przykręcana do

podłoża za
pomocą stopy

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA

ODBOJNIK GUMOWY

UCHO POD KŁÓDKĘ

Odbojnik gumowy
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003.08.04

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Blokady parkingowe

Blokada parkingowa
600x600mm na stopie
003.08.04

Sposób
montażu

na stopie

Nazwa

BLOKADA
PARKINGOWA

Rura

60x60x2 mm
ø48,3x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL600 mm

Wysokość
nad gruntem

Szerokość

600 mm

Stopa

180x180x5

Blokowanie

kłódka / zamek

Inne

odbojnik gumowy

Zamocowany odbojnik gumowy Odbojnik gumowy Blokowanie na kłódkę Blokowanie na zamek



i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.08.05 Blokady parkingowe
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym):

wysoka staranność
wykonania

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

600

6
0
0

Przykręcenie stopy do podłoża:

zablokowanie miejsca
parkingowego przed

jego zajęciem 

blokada parkingowa
jest przykręcana do

podłoża za
pomocą stopy

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA

ODBOJNIK GUMOWY

UCHO POD KŁÓDKĘ

Odbojnik gumowy
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003.08.05

Blokada parkingowa
600x600mm na stopie
003.08.05

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Blokady parkingowe

Sposób
montażu

na stopie

Nazwa

BLOKADA
PARKINGOWA

Rura

60x60x2 mm
ø48,3x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL600 mm

Wysokość
nad gruntem

Szerokość

600 mm

Stopa

180x180x5

Blokowanie

kłódka / zamek

Inne

odbojnik gumowy

Zamocowany odbojnik gumowy Odbojnik gumowy Blokowanie na kłódkę Blokowanie na zamek



i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

003.08.06 Blokady parkingowe
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym):

wysoka staranność
wykonania

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

6
0
0

Przykręcenie stopy do podłoża:

zablokowanie miejsca
parkingowego przed

jego zajęciem 

blokada parkingowa
jest przykręcana do

podłoża za
pomocą stopy

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA

ODBOJNIK GUMOWY

ZAMEK

Odbojnik gumowy
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003.08.06

Blokada parkingowa
600mm na stopie
003.08.06

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

Blokady parkingowe

60x60x2 mm

Sposób
montażu

na stopie

Nazwa

BLOKADA
PARKINGOWA

Rura Zabezpieczenie

ocynk + RAL600 mm

Wysokość
nad gruntem

Stopa

180x180x5

Blokowanie

kłódka / zamek

Inne

odbojnik gumowy

Zamocowany odbojnik gumowy Odbojnik gumowy Blokowanie na kłódkę Blokowanie na zamek



KLIENCI GC METAL

MZ
T O R U Ń

ZDZiT
Zarzad�Drog
Zieleni�i�Transportu

Polska Grupa Energetyczna
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Zastrzeżenie Praw Autorskichc



KONTAKT

GC METAL Sp. z o.o.

KRS: 0000416370 VIII Wydział Gospodarczy

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

NIP: 783-168-79-60

REGON 302085540

Magazyn Główny

ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań

Magazyny produkcyjne:

Kościan k/ Poznania, Ostrów Wielkopolski

RZETELNA Firma

Katalog Ogrodzeń 2016

Ogrodzenia

Słupki metalowe

Narzędzia

Akcesoria

tel. +48 533 013 875

tel. +48 727 555 528

br@gcmetal.pl

tmb@gcmetal.pl

 

Katalog Polska 2016

tel. +48 533 013 875

tel. +48 727 555 528

br@gcmetal.pl

tmb@gcmetal.pl

 zasieki@gcmetal.pl

Katalog Barier, balustrad
i znaków drogowych 2016

Bariery u12a

Słupki oporowe u12c

Balustrady

Znaki drogowe

tel. +48 533 398 330

tel. +48 533 554 593

tel. +48 727 555 528

wn@gcmetal.pl

bz@gcmetal.pl

tmb@gcmetal.pl

 znaki@gcmetal.pl

Zasieki Koncertina

Zasieki Płaskie

Zasieki Spiralne

Drut Prosty, Taśma Ostrzowa

Drut Kolczasty

Siatka Ostrzowa

Wysięgniki, Odkosy

Elementy złączne

Rękawice ochronne

Niniejszy katalog stanowi własność GC METAL Sp. z o.o.  i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jego część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody GC METAL Sp. z o.o.

GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących produktów i ich parametrów określonych w niniejszym katalogu. Wszelkie kolory zaprezentowane w niniejszym katalogu
mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych i należy je traktować jedynie poglądowo.

GC METAL Sp. z o.o. dokłada starań, aby publikowane w katalogu treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego katalogu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
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