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Poprzeczka: demontowalna 60x40,
mocowana w tulei - rura ø42,4  
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poprzeczka: demontowalna 60x40,
mocowana w tulei - rura ø42,4  



Bariery trawnikowe
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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 trawnikowe montowane są wokół obszarów zielonych. Mają zwracać uwagę spacerujących ludzi, aby o nie dbać.
W ofercie posiadamy bariery trawnikowe niskie i wysokie, a także bariery trawnikowe demontowalne, ułatwiające prace pośród
rosnących krzewów. Słupki barier trawnikowych są montowane w odległości 2000mm i wysokości 500mm dla barier niskich
oraz 1100mm w przypadku barier wysokich. Słupki barier trawnikowych zakończone są ozdobnymi kulami. Bariery trawnikowe
są najczęściej malowane w kolorze grafitowym lub czarnym, choć na życzenie klienta możemy je pomalować na dowolny kolor
z palety RAL. Bariery mogą zostać zmodyfikowane pod projekt klienta.
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