Ochroń swoje ściany
Przewodnik wyboru
prawidłowej ochrony ścian i naroży

Powody, dla których warto zastosować
systemy ochrony?

Najczęściej występujące uszkodzenia
drzwi, narożników i ścian:

• Zabezpieczają ściany, naroża i drzwi przed uszkodzeniami powstałymi
wskutek ruchu pieszego i kołowego,
• Zmniejszają koszty bieżącego użytkowania oraz napraw,
• Pozwalają zachować atrakcyjny wygląd wnętrza przez cały czas
jego użytkowania.

Jakie są konsekwencje niezabezpieczenia ścian
przed uszkodzeniami?

Przykład (oparty na analizie przypadku wybranego
szpitala prywatnego)

Dostępne rozwiązania:

Opisywany przypadek:

Wydatki:

• Jeden z prywatnych szpitali,

• Naprawy wynikające z normalnej
eksploatacji - 12 000 zł (po upływie
dwóch lat),

• Brak jakiejkolwiek ochrony
ścian,
• Szpital działa od dwóch lat,
• Uszkodzenia powstały wskutek
użytkowania:
- Sprzętu medycznego,
- Koszy na odpadki,
- Wózków do transportu
żywności.
• Firma Gradus została
poproszona, aby ocenić:

• System ochrony ścian - 10 000 zł,
• Zwrot kosztów montażu - w czasie
krótszym niż dwa lata.
Koszty dodatkowe:
• Utrudnienia i niedogodności zarówno dla
personelu jak i pacjentów,
• Konieczność wyłączenia pewnych
obszarów szpitala z użytkowania,
• Zabrudzone i niehigieniczne obszary
stanowiące podłoże do rozwoju bakterii,
• Niekorzystny wygląd, a co za tym idzie,
negatywny odbiór ze strony klienta,
• Negatywny wpływ na reputację szpitala.

Zapraszamy do korzystania z tej podręcznej instrukcji!

Chroń ściany przed uszkodzeniami!
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Pomieszczenia
do przechowywania odpadów

Pomieszczenia
do przechowywania sprzętu

Oddziały szpitalne
Powierzchnia ściany może łatwo ulec uszkodzeniom spowodowanym przemieszczaniem
łóżek, krzeseł oraz innego sprzętu, który
może mieć z nią bezpośredni kontakt.
Zabezpiecz powierzchnię ścian montując:

Przemieszczanie ciężkich koszy na odpadki
w okolicach drzwi oraz ustawianie ich pod
ścianą jest przyczyną poważnych uszkodzeń
tych powierzchni. Zabezpiecz powierzchnię
ścian i drzwi montując:

Zabezpiecz ściany przed uszkodzeniami
powstałymi wskutek użytkowania wózka
do przewozu pościeli, stosując produkty
wykonane z gumy o wysokiej wytrzymałości:

• Odbojnice stanowiskowe - mocowane po dwie
pionowo za łóżkiem, lub poziomo,
• Odbojnice winylowe – zabezpieczające
powierzchnię ściany na wysokości, na której
jest ona szczególnie narażona na uszkodzenia
ze strony sprzętu szpitalnego.

• Odbojnice,
• Arkusze winylowe zabezpieczające ściany i drzwi
– w formie zabezpieczenia kompleksowego lub
miejscowych nakładek,
• Zabezpieczenia futryn.

• Odbojnica E-fender
chroniąca dolną część ściany,
• Narożniki.
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Bezpieczne
korytarze/sale szpitalne
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W obszarach, w których może
dochodzić do samookaleczenia się,
występuje konieczność zastosowania
szczególnie bezpiecznych elementów
ochrony takich jak:
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Obszar wind

• Odbojoporęcz z ciągłą podstawą
zapobiegającą okaleczeniom.

Zabezpiecz windy i obszar wokół nich przed
uszkodzeniami powstałymi wskutek ruchu
pieszego i kołowego stosując:
• Odbojnice i słupki ze stali nierdzewnej
chroniące ściany przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez ruch kołowy,
• Narożniki chroniące futryny,
• Arkusze winylowe chroniące powierzchnię
ściany przed zadrapaniami i wgnieceniami, na
obszarze od jej podstawy do wysokości dłoni,
• Odbojoporęcz podwójna zapewniająca
ochronę przed silnymi uszkodzeniami ścian
oraz ułatwiająca poruszanie się.
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Pomieszczenia socjalne
Wózki do transportu żywności mogą
spowodować rozległe uszkodzenia
powierzchni ścian.
W celu optymalnego zabezpieczenia
ścian, wykorzystaj połączenie poniższych
produktów o dużej wytrzymałości:
• Odbojoporęcz zainstalowana na wysokości
dłoni – chroni ścianę przed uszkodzeniami
jednocześnie ułatwiając poruszanie się,
• Odbojnica zamontowana powyżej podstawy
ściany,
• Narożniki zabezpieczające wystające naroża.
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Drzwi
Wszystkie elementy drzwi (skrzydła, krawędzie, ramy) są narażone
na uszkodzenia wskutek intensywnego użytkowania. W naszej ofercie
znajdziesz szeroki wybór rozwiązań zarówno zabezpieczających
drzwi przed uszkodzeniami, maskujących istniejące defekty jak
i podkreślających walory estetyczne akcesoriów:
• Arkusze winylowe mogą być zastosowane jako ochrona skrzydeł drzwi,
kompleksowa okładzina lub zostać docięte w dowolnym kształcie,
• Zabezpieczenia krawędzi i ram wykonane z różnych materiałów
i w różnym stylu,
• Nakładki ochronne na dolną część drzwi wykonane z arkusza winylowego
lub stali nierdzewnej.
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Korytarze
Z reguły korytarze są narażone na liczne
uszkodzenia powstałe na skutek ciągłego
ruchu pieszego i kołowego. Zabezpiecz
ściany wykorzystując połączenie poniższych
produktów:
• Narożniki,
• Arkusze winylowe kompleksowo
zabezpieczające ściany,
• Odbojoporęcz podwójna, która jest idealnym
rozwiązaniem w obiektach, w których
potrzebne są zarówno poręcze ułatwiające
poruszanie się jak i ochrona przed
uszkodzeniami ścian.

Odwiedź: www.promador.pl
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