
DIN 13411. Unsere Produkte können gemäß der DIN-Norm “Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen
des Gesundheitswesens” eingesetzt werden.

Seinakaitse süsteemid Seinakaitse süsteem

Seinakaitsed
UUS

P O L Ü K A R B O N A A T

DECOBA
Wandschutzsysteme GmbH
Bildstocker Straße 14
D-66538 Neunkirchen

Tel.: +49 (0)68 21-8 69 21-0
Fax: +49 (0)68 21-8 69 21-20

E-Mail: info@decoba.com
www.decoba.com

DECOBA Plax Pinnakaitse kriimustuste ja mustuse vastu

DECOBA Plax: Kaitsev seinakate.
Kas suured või väikesed pinnad -
DECOBA Plax toimib kui vertikaalne kaitse
kahjustuste ja mustuse vastu. Eriti
vajalikud koridorides, ooteruumides
tootmisruumides, spordihallides või 
sööklates.

Materjal :
• 2.5 mm DECOBA polükarbonaat
• Paneeli mõõtmed: 1.25 m x 2.50 m

tükeldatud vajalikku mõõtu
• Kinnitamine liimiga

DECOBA Farben saadaval kuues väritoonis
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mPaneeli mõõtmed:

1.25 m x 2.50 m,
Lisavõimalus - tükeldatud
vajalikku mõõtu

Meresinine      Helehall  Maisikollane Taevasinine      Pastellroheline     Valge

1 2 3 4 5 6
DECOBA polükarbonaat segmendid ja kaitsed on 
ühevärvilised ja säravad, kõrgkvaliteetsed
ning struktuurse pinnaga. UV-kiirgusele
vastupidavad, kasutamiseks siseruumides.
Värvid: meresinine, helehall, maisikollane, taevasinine,
pastellroheline ja valge. Peale selle pakub DECOBA 
Plax ka läbipaistvat materjali. Soovi korral on saadaval
ka RAL värvid.

DECOBA Polükarbonaat  Veenvad eelised

• Katsumisel meeldiv pind
• Hästi vastupidav laias temperatuuri-

ulatuses  –20 °C to 
125°C.

• Suure vastupidavuse tagab hea elastsus
• Eriti kriimustuskindel
• Kuumakindel kuni 130°C
• Lihtne paigaldada
• Vastupidav erinevate kemikaalide osas:

mineraalhapped (süsihappegaas, piim-
ja sidrunhappe), eeter ja alkohol, 

erinevad rasvained ja õlid. 
Pane tähele:Ei ole kloor-süsivesinikele,
ketoonidele ja aluselistele vedelikele
vastupidav. Korrosioonioht.

• Kahjutu tervisele
•  Neutraalse maitse ja lõ hnaga
• Hea puhastatavus. Üldiselt on kuiv lapp

piisav mustuse ja hõõrumisjälgede
eemaldamiseks.

• Puhastamiseks võib kasutada ka 
tavapäraseid puhastusaineid.

• Tulekindel ja toksiliselt klassifitseeritud
M ja F kategooriasse.

• Tänu eraldi lisatud tulekaitse lisaainele
ei ole materjal sobilik otseseks 
kokkupuuteks toiduainetega.

• Hea UV-kaitsega siseruumide materjal 
• Keskkonnasõbralik, kuna materjal on

ümbertöödeldav ja uuesti kasutatav.



DECOBA Hander 140 Üks süsteem käsipuude ja seina kaitseksDECOBA Corner kestvad ilusad nurgad

DECOBA seinakaitse süsteemid: kokkupuute-, põrutuse- ja kriimustuskindlad, lihtne paigaldada,
tulekindlad ja toksiliselt klassifitseeritud M ja F kategooriasse, lihtne puhastada ja desinfitseerida – saadaval 6 värvitooni.

DECOBA Corner: Äärte ja nurkade
kaitse.
Kaitseb ääri ja nurki kahjustuste eest,
samaaegselt vähendades vigastuste
riski. Sobiv kasutada näiteks meditsiini-
asutustes, lasteaedades, koolides,
kontorites ja  töökodades.

Material:
• Raamistik: Tugev alumiiniumist

sektsioon
• Kattematerjal: 2.5 mm DECOBA 

poükarbonaat
• Ümardatud otsad
•  2 suurust: 50 x 50 ja 76 x 76 mm
• Standardpikkus: 6 m
• Tükeldatud vajalikku mõõtu

DECOBA: SeinakaitseUUS
POLÜKARBONAAT
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Külje pikkus 50 x 50 mm või 76 x 76 mm

DECOBA Hander 140: Kombineeritud
käsipuude ja seina kaitsed.
Kas koolides, spordisaalides, vabaaja 
keskustes, sööklates või lasteaedades:
see süsteem pakub eriti laia kasutusala.
DECOBA Hander aitab hoida Sinu käsi-
puud koridorides ja eeskodades korras.
Samal ajal see vastupidav ning põrke-
kindel kaitse hoiab kaubaalused ja
transportkärud seinast ning käsipuudest
ohutul kaugusel.

Materjal:
• Raamistik: vormi pressitud alumiinium

koos 2 vedruva osaga.
• Kattematerjal: 2.5 mm DECOBA 

polükarbonaat, 140 mm kõrge
• Ümardatud otsad ja ühendused
• Paigaldamine seinaklambrite abil
• Standardpikkus: 4 m

Tükeldatud vajalikku mõõtu
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Eriti löögi-
kindel
tänu kahele
vetruvale
osale

DECOBA Bumper koridoride ja vahekäikude kaitsed DECOBA Hander 46 tugevad käsipuud kõikjale

DECOBA Bumper: Põrkumiskaitsed.
Kaitseb seinu seadmete, transport- või
puhastuskärude ja kaubasaadetistega 
kokkupõrkel.
Vali sinu vajadustele vastav kõrgus ning
väldid kallile seinte remondile ja 
renoveerimisele kuluvat raha. Sobilik
tootmis-, ladustamis- ning tööruumidesse.

Materjal:
• Raamistik: vormi pressitud

alumiinium koos kinnitusaukudega,
lisavõimalus 1, 2 või 3 vedruosa.

• Kattematerjal: 2.5 mm DECOBA 
polükarbonaat, 200 mm kõrge

• Ümardatud otsad
• Standardpikkus: 4 m

Tükeldatud vajalikku mõõtu

Lisavõimalus 1, 2 või 3 vedruosa
olenevalt koormuse intensiivsusest
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DECOBA Hander 46: Käsipuu.
Eriti vanematele või vigastatud inimestele
või kõikjale, kus vaja kindlust kõndimisel.
DECOBA käsipuu on hinnaline abivahend 
igapäevases elus. Polükarbonaat on katsu-
misel meeldiv ja spetsiaalne DECOBA
pind tagab hea haarduvuse.
Ideaalne trepikodades ja koridorides.

Materjal:
• Raamistik: vormi pressitud

alumiinium
• Kattematerjal: 2.5 mm DECOBA 

polükarbonaat, Ø 46 mm
• Ümardatud otsad ja ühendused
• Paigaldamine seinaklambrite abil
• Standardpikkus: 4 m

Tükeldatud vajalikku mõõtu

Seinakaitse süsteemid

71 mm
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Pind on hea
haarduvusega,
käsipuu
Ø 46 mm

81,5 mm


