Osłony pnia drzew
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wersja ECO lub PRO
rama 48,3 lub 60,3mm,
płaskownik 50x4mm
wypełnienie: pręt, rura 25- 35,
35- 40mm
osłona składająca się z dwóch
symetrycznych części
osłona montowana parami
montaż przez wbetonowanie lub
na stopie, przez wbijanie w grunt
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
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Osłony pnia drzew

Zastosowanie osłon pnia drzew w przestrzeni miejskiej chroni rośliny przed uszkodzeniem ich przez nieuważnie
parkujących kierowców oraz spacerujące zwierzęta, a także negatywnym wpływem ludzi. Dodatkowym atutem tego
rozwiązania jest upiększenie miejskiego krajobrazu. Połączenie indywidualnego designu oraz staranności wykonania
doskonale wypełniają nowocześnie zaprojektowane deptaki miejskie, tereny starych miast oraz parki. Osłony mogą być
wbijane bezpośrednio w grunt, montowane na stopie lub wbetonowane. Produkowane są o wysokości 1100mm, 1450mm,
1650mm i szerokości 500 - 1000mm. Najczęściej składają się z dwóch symetrycznych części z wypełnieniem z drutu lub
rury o małej średnicy. Wymiary osłon mogą być modyﬁkowane pod projekt klienta.

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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