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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

Ławki miejskie marki GC CITY wykonywane są w całości z metalu. Stanowią futurystyczny kontrast w architekturze miast oraz
ciekawą alternatywę dla tradycyjnych ławek. Spotkać je można w parkach, alejach, przy centrach handlowych oraz wszędzie
tam, gdzie nowoczesny styl harmonizuje się z klasyczną zabudową miast. Posiadamy w ofercie ławki bez oparcia w dwóch
długościach 1500mm i 1800mm, w tym model z donicą. Ławki możemy wykonać pod projekt klienta.
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