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Europejski  
lider rynku  
gotowych 
elementów 
metalowych
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Od 2013 r. GC METAL działa na rynku produkcji gotowych 
elementów metalowych - wytwarzamy takie produkty jak: 
balustrady, ogrodzenia, bramy, barierki drogowe, druty 
ostrzowe czy elementy małej architektury miejskiej. 

Nasze produkty dostarczamy do ponad 20 branż  
z różnych sektorów gospodarki, a miesięcznie w procesie 
produkcji wykorzystujemy ponad tysiąc ton stali.  
Dzięki dynamicznemu rozwojowi firmy, dziś jesteśmy 
zaliczani do grona europejskich liderów w produkcji 
elementów metalowych.

Wysoką jakość i niezawodność naszych produktów  
potwierdzają firmy i organizacje, z którymi współpracujemy: 

• Eurovia S.A. – wykonawca inwestycji drogowych  
i przestrzeni publicznych 

• NATO – największa międzynarodowa organizacja wojskowa 
• Skanska S.A. – międzynarodowe przedsiębiorstwo budowlane 
• Strabrag Sp. z o.o. – generalny wykonawca inwestycji budowlanych.

Pewny dostawca  
niezawodnych 
rozwiązań
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Produkcja rur

Kontrola procesu

Automatyzacja procesu

Konsultacje i szkolenia

Doświadczenie 
i nowatorskie 
wizje

Nasz zespół tworzy ponad 80. profesjonalistów, 
którzy łączą w sobie doświadczenie i nowatorskie 
podejście do wykonywanej pracy. Dzięki innowa-
cyjności rozwiązań udało nam się zastrzec pierwsze 
patenty. Ważnym elementem są także wyselekcjono-
wane surowce. Produkcja jest zautomatyzowana  
i odbywa się w parku maszynowym, nad którego 
funkcjonowaniem czuwają wykwalifikowani specjaliści. 

Wszystkie te czynniki sprawiają, że otrzymujemy 
produkt najwyższej jakości.
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Współpraca 
szyta na miarę

Każde zlecenie realizujemy kompleksowo.  
Ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, 
biznesowych i instytucjonalnych. Doradzamy 
najbardziej dopasowane do potrzeb klienta 
rozwiązania technologiczne, przygotowujemy 
projekty elementów metalowych, przeprowadzamy 
proces ich produkcji, a także wspieramy naszych 
klientów w działaniach marketingowych.  
Dzięki temu odbiorca może otrzymać gotowy 
produkt spełniający jego oczekiwania.

Opieka Doradcy Klienta

Wsparcie projektowe

Wsparcie techniczne

Wsparcie marketingowe
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System peronowy

Balustrada 
peronowa 
(okalająca) 
str. 11

Balustrada na pochylnię 
dla osób z niepełnosprawnością 
str. 10

Stojak  
na rowery 
str. 9

Balustrada  
schodowa 
str. 10

Tablica  
informacyjna 
str. 9

GC RAIL
Systemy peronowe GC RAIL są idealnym rozwiązaniem  
w miejscach, gdzie liczy się wytrzymałość, bezpieczeństwo 
i atrakcyjny wygląd. Balustrady, ławki, tablice informacyjne, 
kosze na śmieci, wiaty peronowe – to niezbędne wyposażenie 
peronów kolejowych, które zapewnia komfortowe  
i bezpieczne oczekiwanie na pociąg. 
 
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości metalu, środków  
antykorozyjnych i lakierów, infrastruktura peronowa GC RAIL 
zachowuje swoją wytrzymałość przez długi czas, niezależnie 
od warunków atmosferycznych. 

W skład Systemu wchodzą udogodnienia dla osób  
z niepełnosprawnością – balustrady na pochylnię  
ułatwiają podejście na peron, a nakładki z pismem  
Braille’a ułatwiają nawigację osobom niewidzącym.

Nasze elementy tworzymy w oparciu o najwyższe 
europejskie i polskie normy, co gwarantuje najwyższą 
jakość i trwałość dostarczanych Państwu produktów. 
Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod cynkowania, 
wyposażenie peronów GC RAIL jest zabezpieczone przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz korozją 
gwarantując bezpieczeństwo elementów przez wiele lat.

5 lat 
gwarancji

najniższa 

CENA
dostawy

gwarancja 
TERMINU
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Wiata  
peronowa 
str. 8

Ławka  
peronowa 
str. 9

Tablica  
peronowa 
str. 9

Kosz  
peronowy 
str. 11

Wsparcie techniczne i projektowe 
Gwarantujemy Państwu wsparcie naszych doświadczonych 
konsultantów, którzy udzielą odpowiedzi na Państwa pytania.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 
+48 533 398 330  I  biuro@gcmetal.pl

Jesteśmy w stanie zrealizować spersonalizowane 
projekty poprzez naniesienie na elementy wyposażenia 
peronów kolejowych kolorów standardowych, a także 
kolorów z palety RAL. 
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Wiata peronowa to obowiązkowy element wypo-
sażenia peronów kolejowych. 
Estetyczna i lekka konstrukcja zapewnia ochro-
nę pasażerom i osobom oczekującym na pociąg 
przed wiatrem, słońcem, deszczem i śniegiem. 
Wykonanie z profili stalowych oraz szkła lub 
innego materiału nieprzyziemnego, gwarantuje 
stabilność oraz bezpieczeństwo konstrukcji 
przez wiele lat.

Wiata jest w pełni modyfikowalna, dzięki czemu 
możemy ją wykonać według indywidualnych 
wymagań projektu.

Wiata peronowa
GC RAIL

Ławka peronowa
GC RAIL

Długi czas oczekiwania na pociąg umilają  
wygodne ławki. 
Stabilna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo 
i wygodę użytkowania, a spójność z pozostałymi 
elementami systemu GC RAIL zapewnia wysoką 
estetykę. Rura gięta stanowi ramę nośną ławki,  
a rury proste pełnią rolę siedziska i oparcia.

Wymiar standardowy:  
4000 x 1700 x 2580 mm  
(dł. x szer. x wys.)

Wymiar standardowy:
 
Ławka z oparciem
1500 lub 1800 x 800 mm  
(dł. x wys.)

Ławka bez oparcia
1500 lub 1800 x 400 mm  
(dł. x wys.)

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.
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Tablica peronowa pozwala pasażerom na 
odnalezienie swojego pociągu oraz zapo-
znanie się z najważniejszymi informacjami 
przewoźnika, co czyni ją najważniejszym 
elementem peronu kolejowego.  
Zastosowanie wysokiej jakości elementów 
do produkcji tablic gwarantuje wysoką 
przejrzystość niezależnie od warunków 
atmosferycznych.

Wymiary modyfikowane według  
projektu klienta.

Tablica peronowa (informacyjna)
GC RAIL

Stojaki rowerowe
GC RAIL

Stojak rowerowy to nieodłączny element 
peronu i dworca kolejowego – zapewnia 
bezpieczeństwo rowerzystom oraz pozostałym 
użytkownikom dworca, a także ułatwia jego 
prawidłowe funkcjonowanie.

Dzięki umieszczeniu stojaków rowerowych, 
rowerzyści mogą w przeznaczonych do tego 
miejscach pozostawiać swoje rowery nie 
blokując przejść lub przejazdów.

Wymiar standardowy:   

Rama
1200 x 1800 mm  
(dł. x wys.)

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.

Wymiar standardowy:   
1730 x 450 mm  
(dł. x szer.)

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.
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Różnica poziomów na dworcach wymaga stosowania 
pochylni umożliwiających wjazd i zjazd rodzinom  
z wózkami oraz osobom z niepełnosprawnością.  
Balustrada skutecznie ułatwia wjazd osobom  
na wózkach lub mającym problem z poruszaniem się  
oraz zabezpiecza przed upadkiem.

Zróżnicowanie podjazdów wpływa na długość  
i kąt nachylenia balustrady, która może być ciągła 
lub łamana. Każda balustrada ma trzy pochwyty  
na różnych wysokościach.

Balustrada na pochylnię  
dla osób z niepełnosprawnością
GC RAIL

Schody znajdujące się na dworcach oraz pero-
nach są częstą przeszkodą utrudniającą wejście  
z torbą. Zastosowanie stalowych kutych balustrad 
ułatwia korzystanie ze schodów, chroni przed 
upadkiem, a także spełnia funkcje dekoracyjne.
 
Wysoka precyzja wykonania oraz spójność  
z pozostałymi częściami systemu GC RAIL  
sprawia, że nasze balustrady schodowe  
stanowią dobrze komponujący się element  
architektury miejskiej.

Balustrady schodowe
GC RAIL

Standardowa wysokość podchwytów:
 
Podchwyt główny
1100 mm (wys.)

Podchwyty pomocnicze
750 mm i 900 mm (wys.)

Standardowa wysokość balustrady:
 
Balustrada schodowa
1100 mm (wys.)

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.
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Balustrada peronowa  
ze szczeblinkami
GC RAIL
Balustrada opasająca peron stanowi zabez-
pieczenie osób korzystających z dworca lub 
perony. Chroni przed upadkiem oraz ogranicza 
przebywanie osobom nieupoważnionym  
w strefach niebezpiecznych oraz zakazanych.

Wysokość balustrady, jej umiejscowienie  
oraz wypełnienie mogą być dowolnie  
modyfikowane według projektu klienta. 

Kosz peronowy
GC RAIL

Utrzymanie czystości na dworcu i peronie to trudne 
zadanie, które ułatwić może umieszczenie naszych 
koszy na śmieci. Kosze systemu GC RAIL łączą 
prostotę i estetykę z praktycznością.  
Zastosowanie trwałych i lekkich materiałów ułatwia 
ich regularne opróżnianie.

W ofercie posiadamy kosze cylindryczne  
na stopie, mocowane do słupka, stojące  
na dwóch lub czterech nogach i wykańczane 
ozdobnymi kulami.

Standardowa wysokość balustrady:
 
Balustrada peronowa
1100 mm (wys.)

Standardowa wysokość:
 
Kosz na śmieci
800 mm (wys.)

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.

Materiały  
Zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości 
materiałów do tego projektu.

Konstrukcja  
Produkt może być indywidualnie  
zmodyfikowany do Państwa zamówienia.

Kolor
Szeroka paleta RAL pozwoli dobrać  
odpowiedni kolor do Państwa zamówienia.



GC METAL Sp. z o.o.

CENTRALA FIRMY  
ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo
+48 533 398 330  |  biuro@gcmetal.pl

www.gcmetal.pl


