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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 koszowe stosuje się głównie do zabezpieczenia słupów nośnych konstrukcji obiektów i urządzeń
operujących na wysokości, a także latarni na parkingach. Odbojnice koszowe marki GC SAFETY są bardzo dobrze
widoczne z dużych odległości, ponieważ pomalowane są na żółto oraz oklejone czarną folią pierwszej lub drugiej
generacji. Ponadto składają się z dwóch części, dzięki czemu ich montaż jest bardzo łatwy. Standardowo odbojnice
koszowe wykonujemy z rur o średnicy 60,3 lub 76,1mm w wymiarach (wys x szer x dł) 1100 x 1000 x 1000mm, choć
na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać odbojnice zgodnie z przedstawionym projektem.
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