Odbojnice narożne

GC SAFETY
Bollards & Balustrades

wersja ECO lub PRO
rama ø60,3, ø76,1
folia: I lub II generacji
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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GC SAFETY
Bollards & Balustrades

Odbojnice narożne

Odbojnice narożne GC SAFETY wyróżniają się podwyższoną odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz
korozję i niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg, skrajnie wysokie i niskie temperatury. Podwyższona
wytrzymałość naszych produktów to wynik zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci: powłoki cynkowej, farby
w kolorze z palety RAL.
Nasza oferta produktów marki GC SAFETY jest bardzo bogata. Znajdują się w niej odbojnice narożne wykonane z rur o różnej
średnicy, posiadające różną długość ramion, wysokość nad gruntem oraz wymiary stopy. Wszystkie konstrukcje łączy łatwość
montażu – przykręca się je do podłoża przy pomocy stopy. Oferujemy również wykonanie odbojnicy przemysłowej zgodnie
z indywidualnym projektem klienta.
Odboje narożne GC SAFETY są bardzo dobrze widoczne z dużych odległości. Zawdzięczają to temu, że są pomalowane na
żółto oraz oklejone czarną folią pierwszej lub drugiej generacji. Na życzenie klienta mogą zostać pomalowane farbą
w dowolnym kolorze z palety RAL.

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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