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Wypełnienie ścian: pleksi, szyba 

Zadaszenie: blacha trapezowa 
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Wiata peronowa
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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

Proponowana przez nas wiata peronowa lub wiata przystankowa stanowi lekką i estetyczną konstrukcję, wykonaną z profili
stalowych oraz szkła. Szkło może być zastąpione dowolnym innym materiałem lub wypełnieniem nieprzeziernym.
Zadaszenie stanowi kratownica przykryta blachą trapezową. Zadaniem wiaty jest ochrona pasażerów oczekujących na
peronie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wymiary: długość 4000mm, szerokość 1700mm, wysokość
2580mm. Wiata peronowa (wiata przystankowa) jest w pełni modyfikowalna, przez co możemy wykonać ją według
konkretnego wymagania projektowego.
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