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wersja ECO lub PRO
rama: proﬁl 60x40, 80x20,
rura 76,1
wypełnienie: proﬁl, kątownik,
ramka, blacha
tablica z płyty osb
duża wariantowość tablic
montaż przez wbetonowanie lub
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
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Szerokie zastosowanie tablic informacyjnych w dużych i małych miejscowościach ma na celu przekazanie informacji
takich jak np. rozkłady jazdy, ogłoszenia osiedlowe czy turystyczne, informacji dotyczących zwiedzanych miejsc,
zawierających opisy zabytków i historii miast, mapy. Oferowane przez GC METAL tablice charakteryzują się
nieograniczonymi możliwościami wizualnymi, które mogą być dostosowane do indywidualnych projektów. Staranność
wykonania oraz trwałość zastosowanych materiałów (stal ocynkowana + malowanie proszkowe) gwarantują idealne
uzupełnienie miejskich przestrzeni. Produkowane tablice mają wysokość 1800-2100mm i szerokość 800mm. Wymiary
tablic 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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