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Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską 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. 

Trwałość

Balustrada dla niepełnosprawnych jest produktem bardzo często występującym przy podniesionych poziomach peronów lub
przystanków, do których prowadzą pochylnie. Dla tak wielkiego zróżnicowania projektów, bariera dla niepełnosprawnych
każdorazowo opracowywana jest od nowa, pod konkretne zlecenie Klienta. Na konstrukcję ma wpływ liczba i kąt nachylenia
podejść, liczba spoczników oraz ścieżka podejścia, która może być liniowa lub łamana. Balustrada dla niepełnosprawnych
montowana jest po lewej i prawej stronie pochylni oraz dodatkowo w środkowej jej części, choć nigdy w osi podejścia. Każda
balustrada ma trzy pochwyty na różnych wysokościach, ułatwiające podejście i zejście szczególnie osobom starszym
i niepełnosprawnym. Pochwyt główny na wysokości 1100mm oraz pochwyt pomocniczy na wysokości 750 i 900mm. Bariera
zamontowana w części środkowej podejścia posiada dwa pochwyty pomocnicze – z prawej i lewej strony.
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