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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

Atutem naszych barierek technicznych jest to, że są widoczne z bardzo dużych odległości. Jest to wynikiem tego,
że standardowo: malujemy je żółtą farbą, oklejamy czarną folią pierwszej lub drugiej generacji. Na życzenie klienta możemy je
jednak pomalować farbą w dowolnym kolorze z palety RAL. 

Barierki techniczne GC SAFETY mają bardzo szerokie zastosowanie. Tego typu konstrukcje wykorzystywane są między innymi do
oddzielania i zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, na przykład w obiektach przemysłowych czy magazynowych. Ze względu
na dużą wytrzymałość i odporność na korozję oraz niekorzystne warunki pogodowe, produkowane przez nas barierki techniczne
mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Odbojnice GC SAFETY sprawdzają się nie tylko
w przemyśle. Można je wykorzystywać również jako bariery parkingowe, do wyznaczania stref parkingowych.

Bollards & Balustrades

GC SAFETY

Nasze barierki techniczne wykonywane są z rur o różnej średnicy. Poszczególne konstrukcje różnią się również między sobą
takimi parametrami jak długość czy wysokość nad gruntem. Produkty marki GC SAFETY wyróżniają się także łatwością montażu
– wbetonowanie lub na stopie. Istnieje również możliwość wyprodukowania barierek zgodnie z indywidualnym projektem
klienta. Dzięki temu nasze konstrukcje są w maksymalnym stopniu dostosowane do oczekiwań klienta oraz wymagań obiektu,
w którym zostaną zamontowane.
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