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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

Donice miejskie znajdują zastosowanie w różnych punktach miast, gdzie zabudowa nie pozwala na założenie typowych
obszarów zielonych lub przy promenadach i ścieżkach. Posiadamy w ofercie donice małe 500x500x500mm oraz duże
730x730x500 zawieszone na czterech słupkach zakończonych ozdobna kulą. Donice miejskie mogą zostać pomalowane
w dowolnym kolorze z palety RAL oraz wykonane zgodnie z dostarczonym przez klienta projektem.
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