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Oferta na Panele Akustyczne w formie nasadek na inne produkty przedsiębiorstwa
Nakładki akustyczne znajdą zastosowanie u wszystkich klientów, którzy poza wygrodzeniem terenu
chcą również zredukować hałas.
Panel ochronny posiada budowę warstwową, przeznaczony jest do mocowania rozłącznie w stalowej
konstrukcji nośnej. Od zewnętrznej strony ma dwie części metalowe tworzące kasetę o kształcie
zbliżonym do prostopadłościanu. Wewnątrz kasety pomiędzy okładzinami znajduje się izolacyjny
rdzeń, który jest osadzany wewnątrz kasety warstwowo. Kaseta posiada także co najmniej dwa rygle,
które przeznaczone są do mocowania rozłącznego do zewnętrznej metalowej konstrukcji nośnej.
Rygle kasety stanowią szkieletowe wzmocnienie wewnętrzne kasety.
Produkt cechuje zestaw następujących parametrów:







precyzja wykonania – dzięki wykorzystywanej technologii produkcji, elementy ramki
wykonane są z bardzo wysoką precyzją. Wszystkie części wykonywane w ramach jednego
procesu produkcyjnego mają idealnie równą długość a ich otwory technologiczne wykonane
są dokładnie w tym samym miejscu. W rezultacie posiadają idealne kąty proste w miejscu
łączenia, które przekładją się na większą wytrzymałość.
redukcja hałasu - panele mają zdolność do redukcji hałasu o ok. 8% w warunkach
terenowych.
dowolność w doborze kształtu i wymiarów przez zamawiającego – wytwarzanie produktów
zgodnie z opracowaną technologią pozwala wyeliminować dotychczasowe problemy
technologiczne, co przekłada się na dużo większą elastyczność w kwestii zleceń na nietypowe
kształty produktów. Możliwość produkcji paneli dedykowanych do dowolnego produktu
znajdującego się w asortymencie.
Wytrzymałość – GC METAL umożliwia dowolny montaż i demontaż paneli bez wpływu na ich
stan, co przekłąda się na większą wytrzymałość produktu.

Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.02-30-0276/18 pt.:
„Rozwój GC Metal poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nie
technologicznych oraz dywersyfikację oferty” współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
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