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wersja ECO lub PRO
stelaż ławki: 60,3 lub 60x40mm
siedzisko i oparcie: ramka,
siatka z drutu
siedzisko i oparcie: 40x40mm
dwie długości ławki
montaż przez wbetonowanie
lub przy pomocy kotew
możliwość wykonania ławki
wg projektu klienta
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
1500/1800

1500/1800

ławka miejska z oparciem

ławka miejska z oparciem

850

1500/1800

ławka miejska z oparciem

500

L

kotwy

plecionka druciana

solidny stelaż ławki

dwie długości ławki

siedzisko i oparcie

spaw klasy C (PRO)

montaż: kotwy

montaż: wbetonowanie

Pro

Eco
1

Stelaż ławki: 60,3 lub 60x40

2

Siedzisko i oparcie: ramka,
siatka z drutu

3

Siedzisko i oparcie: 40x40

Najniższa

Dwie długości ławki

5

Montaż: wbetonowanie lub
kotwy wg IDT

Stelaż ławki: 60,3 lub 60x40,
wg projektu

3

Siedzisko i oparcie: ramka,
siatka z drutu, wg projektu
Siedzisko i oparcie: 40x40,
wg projektu

4

Dwie długości ławki

5

Montaż: wbetonowanie lub
kotwy wg IDT

2
Gwarancja
terminu
dostawy

4

1

5 lat

Gwarancja
terminu
dostawy

Produkt wykonany
zgodnie z normą

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

Oznaczenie
grubości
powłoki

Produkt wykonany
zgodnie z normą

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniową

Oznaczenie
grubości
powłoki

PN-EN ISO 3834

PN-EN 10305-3

PN-EN 10305-5

PN-EN ISO 2808

PN-EN ISO 3834

PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 2808

rury

proﬁle

Sposoby wykończenia (RAL)
9005

7016

3020

©Zastrzeżenie praw autorskich

Kontrola procesu

Automatyzacja
procesu

Instrukcja
obsługi

Opieka Klienta

Wsparcie
techniczne

Wsparcie
projektowe

Wsparcie
marketingowe

www.gcmetal.pl

GC CITY
Designing Europe

Ławki miejskie z oparciem

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 z oparciem w dwóch
długościach 1500mm i 1800mm. Ławki możemy wykonać pod projekt klienta.

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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