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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

Kontener pełny, którego ściany wykonane są z blachy płaskiej lub trapezowej, znajduje szerokie zastosowanie w zakładach
produkcyjnych oraz w każdym sektorze przemysłu. Wykorzystywany jest głównie do transportu drobnych i sypkich towarów. 
Konstrukcyjnie kontener przystosowany jest do transportu wózkiem widłowym lub dźwigiem. W celu optymalizacji powierzchni
magazynowej, kontener pełny może być układany w stosy.
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Kontener siatkowy doskonale nadaje się do procesów, w których towar powinien być widoczny lub łatwy w zidentyfikowaniu.
Kontener wyposażony jest w jedną ścianę z uchylnym oknem, ułatwiającym załadunek i wyładunek towarów. Pojemniki można
układać z stosy, oszczędzając powierzchnię magazynową. Kontener przystosowany jest do transportu wózkiem widłowym.
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