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Słupek ø60,3, ø76,1mm, 60x60,
wg projektu 
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bariera miejska ozdobna
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OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

PN-EN 10305-5
profile

Montaż: wbetonowanie wg IDT Montaż: wbetonowanie wg IDT 

Słupek zamknięty ozdobną kulą
lub kapturkiem pvc

Wypełnienie: szczeblinki, ozdobne
krzyże, wg projektu  
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barierki

bariera miejska demontowalna bariera miejska typ "wąż"
bariera miejska

z wypełnieniem skośnym
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Wypełnienie: rura �35 

Rama ø48,3, ø60,3 
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Spaw Przęsło demontowalne, stałe,
wg projektu  

przęsło demontowalne, stałe,
wg projektu  

wypełnienie: szczeblinki, ozdobne
krzyże, skośne 

słupek ø60,3, ø76,1mm, 60x60,
rama ø48,3,ø60,3  
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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

Bariery miejskie stanowią ozdobny element każdej ulicy, parku, czy osiedla, a ich nowoczesna forma odnajdzie się w miejskim
gąszczu. Posiadamy w ofercie bariery gięte typ "wąż" oraz z wypełnieniem skośnym, a także bariery miejskie ozdobne, stałe
i demontowalne z wypełnieniem krzyżowym lub szczeblinkowym. Bariery te wykonujemy o długości 2000mm i wysokości nad
poziomem gruntu 1100mm. Wszystkie bariery montowane są poprzez wbetonowanie. Istnieje możliwość wykonania barier
zgodnie z projektem dostarczonym przez klienta.

Designing Europe

GC CITY


	Strona 1
	Strona 2

