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metalowa pregola
miejska "tunel"
(opcja: ławka)

metalowa pregola
miejska z ławką
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spaw klasy C (PRO)ozdobne wypełnienie (opcja)wytrzymała konstrukcja ławka

metalowa pregola miejska

Spaw klasy C

Rama pergoli: 60x60, wg projektu

Wypełnienie: �25, ozdobne
wypełnienie, wg projektu 

Wypełnienie: �20 

Rama pergoli: 60x40

Spaw

Ławka z metalowym siedziskiem
i oparciem 

Ławka z drewnianym siedziskiem
i oparciem 

rama pergoli: 60x40, 60x60mm

wypełnienie: pręt �25, ozdobne 

możliwość zamontowania ławki 
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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

Pergole miejskie marki GC CITY idealnie wpisują się w miejskie otoczenie. Stosowane przy skwerach, w zamkniętych
osiedlach, czy pasażach handlowych urozmaicają krajobraz, a porośnięte roślinami sprawiają, że subtelne zacienienie staje
się przyjemnym miejscem odpoczynku i relaksu. Proponujemy naszym Klientom pergole modułowe, dla łatwej aranżacji
przestrzeni, zielonych oraz kwiecistych tuneli, pośród których czytanie ulubionej książki pozostaje niezapomnianą chwilą.
Wymiary pergoli wys. x dł. x szer.: 2700x2700x880mm i 2700x2700x2640mm. Istnieje możliwość wykonania pergoli
według projektu klienta.
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