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wersja ECO lub PRO
lekka konstrukcja spawana na
nogach, słupku, ramie
rama: proﬁl 30x30, płaskownik,
rura 48,3, 60,3
wypełnienie: szczeblinki, blacha
kosze z popielnicą
możliwość wykonania koszy
wg projektu klienta
montaż przez wbetonowanie
lub na stopie
produkt wykonany zgodnie
z PN-EN ISO 3834
ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461
oznaczenie grubości powłoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
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Lekka konstrukcja spawana na
nogach, słupku, ramie

2

Proﬁl 30x30, rama 48,3

3

Szczeblinki, blacha gładka,
wycinana

4

Popielnica

5

Montaż: wbetonowanie,
stopa wg IDT

Najniższa
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Lekka konstrukcja spawana na
nogach, słupku, ramie, projekt
Proﬁl 30x30, płaskownik,
rama 48,3, 60,3, wg projektu
Ozdobne szczeblinki, blacha gładka,
wycinana, wg projektu
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Popielnica
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Montaż: wbetonowanie,
stopa wg IDT
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terminu
dostawy
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Produkt wykonany
zgodnie z normą
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Kontrola procesu
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W dzisiejszym świecie, człowiek stara się dbać o czystość i porządek. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
proponujemy naszym klientom kosze peronowe, zintegrowany wizualnie z pozostałymi elementami systemu peronowego,
łączący w sobie prostotę, funkcjonalność oraz estetykę. Kosz wyposażony jest w daszek, w który wbudowana została
popielnica. Całość zawieszona jest na ramie z giętej rury o wysokości 800mm nad gruntem. Ponadto w naszej ofercie
znajdują się kosze cylindryczne na stopie, mocowane do słupka, prostopadłościenne stojące na czterech lub dwóch nogach
a także wykończone ozdobnymi kulami i malowanym drewnem.

Trwałość
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.
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