Odbojnice demontowalne
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wersja ECO lub PRO
słupki, poprzeczki: 50x50, 60x60
słupek zaślepiany kapturkiem
stalowym lub pcv
demontowalne poprzeczki
montaż 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
folia odblaskowa zgodna
z normą EN 12899
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Odbojnice demontowalne

Odbojnice demontowalne stosuje się głównie w celu wygrodzenia przestrzeni niebezpiecznych lub o ograniczonym
dostępie, ograniczenia ruchu pieszego lub kołowego w miejscach niedozwolonych, zagrażających zdrowiu
pracowników oraz ochrony urządzeń elewacyjnych przed ich przypadkowym uszkodzeniem. Odbojnice te
umożliwiają zdemontowanie poprzeczek, pozwalając na warunkowy i swobodny dostęp do miejsc wcześniej
wygrodzonych. Standardowo odbojnice demontowalne malowane są na kolor żółty oraz zostają oklejone czarną folią
pierwszej lub drugiej generacji. Montowane są do podłoża przy użyciu kołków rozporowych. Posiadamy w ofercie
odbojnice demontowalne krótkie o wymiarach 1100x1560mm i odbojnice demontowalne długie o wymiarach
1100x3060mm. W każdym rodzaju, konstrukcja odbojnicy pozwala na demontaż poprzeczek. Na życzenie Klienta,
wymiary odbojnic mogą zostać odpowiednio zmodyﬁkowane.

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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