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Niniejsza ulotka 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 jej 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 niniejszej ulotce. Wszelkie kolory zaprezentowane w niniejszej ulotce mogą odbiegać od
kolorów rzeczywistych i należy je traktować jedynie poglądowo.

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

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

GC METAL Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznań

fax: +48 61 666 10 59

Hubert Skałecki

tel. +48 727 555 531

hs@gcmetal.pl 
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Ogrodzenie palisadowe TRAJAN

montaż: wbetonowanie
4
0
0

zawias 90 stopni zawias 180 stopni

zamek rygiel dolny

Przeznaczone dla klientów ceniących sobie prywatność. Dzięki wąskim szczelinom pomiędzy elementami
wypełnienia chroni ono prywatność i zapewnia wysokie poczucie bezpieczeństwa. Możliwa jest opcja
przekształcenia w palisadę żaluzjową poziomą.

system ogrodzenia palisadowego o spójnym wyglądzie (brama, furtka, przęsło ogrodzeniowe)

Ogrodzenie palisadowe BAMBUSOWE

montaż: wbetonowanie

4
0
0

zawias 90 stopni zawias 180 stopni

zamek rygiel dolny

Ogrodzenie palisadowe bambusowe – wyglądem przypomina przekrój przez las bambusowy. Ocynkowany
ogniowo z możliwością pomalowania proszkowo na kolor z palety RAL.

system ogrodzenia palisadowego o spójnym wyglądzie (brama, furtka, przęsło ogrodzeniowe) 
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SYSTEMY OGRODZENIOWE

Systemy ogrodzeniowe, to łatwy sposób na ogrodzenie, gwarantujący
kompleksowe zabezpieczenie terenu. W ofercie posiadamy nowoczesne,
profilowe ogrodzenia palisadowe, charakteryzujące się solidnością,
wytrzymałością oraz estetycznym wyglądem. "Systemy ogrodzeniowe"
oznaczają bramy, furtki, segmenty, słupki oraz wszystkie niezbędne elementy
do funkcjonalnego ogrodzenia terenu. Zamawiając kompletny system
ogrodzeniowy zyskujesz ujednolicony design całego ogrodzenia. Całe ogrodzenie
można zamówić w jednym miejscu, nie tracąc czasu na poszukiwania.

Ogrodzenia palisadowe marki  charakteryzują się wysoką jakościąGC Fence
wykonania. Dzięki swojej budowie nadają się zarówno do jako ogrodzenia
okalające budynki nowoczesne jak i tradycyjne. Stworzone z myślą
o wymagającym kliencie są odporne na warunki atmosferyczne dzięki czemu
mogą służyć wiele lat.

Ogrodzenie palisadowe HADRIAN

montaż: wbetonowanie

4
0
0

zawias 90 stopni zawias 180 stopni

zamek rygiel dolny

Rama wykonana jest z profili 60x40, dzięki czemu ma klasyczny wygląd. Łączy w sobie prostotę i funkcjonalność.
Format samego ogrodzenia pozwala na bardzo łatwy montaż.

system ogrodzenia palisadowego o spójnym wyglądzie (brama, furtka, przęsło ogrodzeniowe)
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Ogrodzenie palisadowe KALIGULA

system ogrodzenia palisadowego o spójnym wyglądzie (brama, furtka, przęsło ogrodzeniowe) 

montaż: wbetonowanie
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zawias 90 stopni zawias 180 stopni

zamek rygiel dolny

Cenowo najkorzystniejsze ogrodzenie w ofercie. Charakteryzuje się prostą budową co daje efekt lekkości.
Samo ogrodzenie jednak jest solidnie wykonane dzięki zastosowaniu wypełnienia, tzw. railingu, z profili 20x20.
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Ogrodzenie palisadowe WESPAZJAN

montaż: wbetonowanie

4
0
0

zawias 90 stopni zawias 180 stopni

zamek rygiel dolny

Nowoczesne ogrodzenie palisadowe. Stworzony z myślą o zabudowie szeregowej lub osobach ceniących sobie
otwarte przestrzenie, pragnących jedynie delikatnie zaznaczyć granice swojej posesji.

system ogrodzenia palisadowego o spójnym wyglądzie (brama, furtka, przęsło ogrodzeniowe) 
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Ogrodzenie palisadowe NERON

montaż: wbetonowanie

4
0
0

zawias 90 stopni zawias 180 stopni

rygiel dolny

Jest połączeniem stylu z prostotą wykonania. Dzięki swojej lekkości pozwala podziwiać ogród z zewnątrz
jednocześnie ograniczając dostęp do posesji.

system ogrodzenia palisadowego o spójnym wyglądzie (brama, furtka, przęsło ogrodzeniowe)

Ogrodzenie palisadowe CEZAR

montaż: wbetonowanie

4
0
0

zawias 90 stopni zawias 180 stopni

rygiel dolny

Stylowe i designerskie ogrodzenie, będące produktem flagowym marki GC Fence. Charakteryzuje się solidnym
wyglądem oraz prostotą dzięki czemu nie odwraca uwagi od elementów dekoracyjnych ogrodu czy posesji.

system ogrodzenia palisadowego o spójnym wyglądzie (brama, furtka, przęsło ogrodzeniowe) 
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Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez  jest zgodny z europejskąGC METAL
normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie
cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz
promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna
powierzchni stalowych na wiele lat.

Sposoby wykończenia

Aby podkreślić efekt estetyczny ogrodzeń , proponujemy naszymGC Fence
Klientom szeroką gamę kolorystyczną.


