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spaw klasy C (PRO)

spaw

Siedzisko: ramka, siatka z drutu  

Montaż: wbetonowanie wg IDT 

Słupek �60,3, rama �48,3 

Siedzisko: �76,1, z podparciem
pleców    

9003 701660055010

OCYNK OGNIOWY
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PN-EN 10305-3
rury

Zwieńczenie słupka ozdobnym
elementem

Montaż: wbetonowanie wg IDT 

Siedzisko: �76,1, z podparciem
pleców, wg projektu    

Zwieńczenie słupka ozdobnym
elementem

Słupek �76,1, rama �60,3,
wg projektu 

Siedzisko: ramka, siatka z drutu,
wg projektu  

siedzisko: ramka, siatka z drutu  

słupek �60,3, �76,1,
rama �48,3, �60,3 

siedzisko: �76,1, z podparciem
pleców    

zwieńczenie słupka ozdobnym
elementem
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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

Ławko-podpórki przystankowe marki GC CITY stanowią tańszą alternatywę dla ławek przystankowych. Posiadamy w ofercie
ławko-podpórki ozdobne, wykończone kulami lub głowicami, których siedziska wykonane są z ramki i "plecionki drucianej"
oraz ławko-podpórki wykonane w całości z rury z odpowiednio ukształtowanym oparciem. Ławko-podpórki pozwalają
odpocząć podczas oczekiwania na przystanku. Proponowane przez nas ławko-podpórki mają szerokość 800 i 1000mm,
a podpórka siedziska zamocowana jest na wysokości 705mm. Istnieje możliwość wykonania ławko-podpórek według
projektu klienta.
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