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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

Kosze miejskie i parkowe marki GC CITY wykonywane są w kształcie cylindrycznym lub prostopadłościennym. Pierwszy
rodzaj koszy wytwarzany jest z arkusza blachy z wyciętymi ozdobnymi elementami, w postaci kół lub pasów, drugi
natomiast produkowany jest z profili, płaskowników lub prętów, tworząc przestrzenną bryłę. Naszą ofertę wzbogaca kosz
miejski wykończony ozdobnymi kulami i malowanym drewnem. Produkty łączą klasyczny design z funkcjonalnością.
Delikatna i subtelna konstrukcja koszy z wkładem stalowym podkreśla ich wizualną lekkość, jednocześnie doskonale
wpisując się w nowoczesną i zabytkową architekturę miast.
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