
Odbojnice elewacyjne Bollards & Balustrades

GC SAFETY
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Odbojnice elewacyjne
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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

Odbojnice elewacyjne stosowane są w celu zabezpieczenia ważnych elementów występujących na elewacji obiektów
budowlanych. Należą do nich drzwi, drzwi ewakuacyjne, okna, bramy, rynny pionowe i inne ważne dla funkcjonowania
budynku detale.

Bollards & Balustrades

GC SAFETY

Nasza oferta produktów marki GC SAFETY jest bardzo bogata. Znajdują się w niej odbojnice elewacyjne wykonane z rur
o różnej średnicy, posiadające różną wysokość oraz wymiary stopy. Wszystkie konstrukcje łączy łatwość montażu – przykręca
się je do podłoża przy pomocy stopy. Oferujemy również wykonanie odbojnic zgodnie z indywidualnym projektem klienta. 
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