
ANODISED ESCORT Złącze bakteriobójcze 

Zastosowania 

Szczególnie eleganckie 

poręcze z imitacją drewna 

lub aluminiowym 

wykończeniem (satynowe, 

anodowane na kolor srebrny) 

i zakrzywione, dyskretne 

wsporniki. 

Sprawdzają się idealnie we 

wszelkich ogólnodostępnych 

budynkach: korytarze i klatki 

schodowe w domach opieki, 

szkołach, hotelach,

szpitalach,  biurach itd.

Model Escort umożliwia gięcie 

w celu uzyskania łuków. 

Dostępny modułowy system 

umożliwia rozbudowę poręczy 

przed kanałami obsługowymi. 

Są one wyposażone w złącza

bakteriobójcze.
Dane i rysunki techniczne są dostępne 

do pobrania w naszej witrynie 

internetowej www.gerflor.com 

Zaślepki okrągłe lub płaskie w 

odcieniu srebra, z chromowym 

wykończeniem lub z imitacją 

drewna 

Wewnętrzne elementy 

kątowe 90° w odcieniu 

srebra, z chromowym 

wykończeniem lub imitacją 

drewna i elementy kątowe 

na miarę (od 90° do 165°) 

Poręcze okrągłe 

z zamknięciem 

wyrównującym 

w odcieniu satynowego 

srebra lub imitacją 

drewna 

Kolanko ścienne w odcieniu 

srebra, z chromowym 

wykończeniem lub z imitacją 

drewna 

Zewnętrzne elementy kątowe 90° 

w odcieniu srebra, z chromowym 

wykończeniem lub imitacją 

drewna i elementy kątowe na 

miarę (od 90° do 165°) Regulowany i zmienny element kątowy 

3D (od 80° do 180°) Rapid’Angle® 
w odcieniu srebra 

Złącze 
bakteriobójcze 

80 mm: 

Samoblokujący, perforowany 

satynowy wspornik aluminiowy 

anodowany na kolor srebrny 

60 mm: 

Samoblokujący, pełny satynowy wspornik 

aluminiowy anodowany na kolor srebrny 

55 mm: 

Samoblokujący, wypukły satynowy wspornik 

aluminiowy anodowany na kolor srebrny 

Zabezpieczenia ścian i poręcze SPM 
Tel.: +33 (0)5 34 39 41 00 
Faks: +33 (0)5 34 39 41 02 
export@spm.fr 

www.gerflor.com 

Specyfikacja 
• Opis: Poręczne okrągłe z satynowego
aluminium anodowanego na kolor 
srebrny lub z imitacją drewna o średnicy 
40 mm (Escort Anodised lub Decowood 
Escort w produkcji firmy Gerflor). Profil z 
satynowego aluminium anodowanego na 
kolor srebrny posiada wyżłobienie do 
wsuwania i blokowania wsporników, 
akcesoriów i zamknięcia wyrównującego. 
Perforowane wsporniki są zakrzywione, 
mają przekrój 40 mm i są wykonane 
z satynowego aluminium anodowanego 
na kolor srebrny. Łączne wysunięcie i 
przekrój wynoszą 80 mm. W celu 
ograniczenia do minimum wymaganego 
czyszczenia przed odbiorem 
przewidziano stosowanie folii ochronnej. 
Akcesoria wykonane z PCW w odcieniu 
gładkiego srebra, z chromowym 
wykończeniem lub z imitacją drewna 
(kolanka ścienne, zewnętrzne 
i wewnętrzne elementy kątowe 90° lub 
wykonane na miarę elementy kątowe od 
90° do 165°, 3-kierunkowe „złącze 
uniwersalne” 80° do 180° w odcieniu 
srebra (Rapid’Angle® w produkcji firmy 
Gerflor), łączniki do nachyleń) są 
dopasowywane do profilu i mocowane 
śrubami zabezpieczającymi. 

Dostępne złącza bakteriobójcze służą do 
łączenia odcinków profilu i akcesoriów. 
Profile mogą być gięte. Do produkcji nie 
są wykorzystywane żadne metale ciężkie 
ani żadne substancje, które mogłyby 
podlegać ograniczeniom REACH. 
Stosowany jest proces wapniowo-
cynkowej stabilizacji termicznej. Poziom 
emisji substancji lotnych do powietrza 
w pomieszczeniach został zbadany 
według normy ISO 16000 i jest bardzo 
niski (A+) zgodnie z francuskimi 
przepisami (dekret nr 2011-321 z 23 
marca 2011 r. i rozporządzenie z 19 
kwietnia 2011 r.). Produkt jest w 100% 
zdatny do recyklingu. 
• Kolor: Wybrany przez architekta z 
palety standardowej. 
• Kolejność instalacji: Górna krawędź 
odcinka maks. 0,90 m nad podłogą. 
Mocowanie do 2-punktowych, 
samoblokujących, perforowanych 
wsporników aluminiowych co 1,20 m (co 
0,80 m w obszarach o dużym natężeniu 
ruchu i na lekkich przegrodach, takich jak 
płyty gipsowo-kartonowe). 

PORĘCZE OKRĄGŁE O ŚREDNICY 40 MM 

DECOWOOD ESCORT 



Odcień 
srebra

Escort Decowood 
7 kolorów imitacji drewna Escort Decowood 

3 wykończenia 
akcesoriów Imitacja 

drewna

NOWOŚĆ 

Chromowe 
wykończenie

Opis 

 Model: Poręcz okrągła Escort
Anodized lub Decowood

 Średnica: 40 mm

 Długość: 4 m

 Łączne wysunięcie: 80 mm

 Odstęp od ściany: 40 mm

 Materiał: 10-mikronowe,

satynowe aluminium

anodowane na kolor srebrny

lub PCW z imitacją drewna

 Elementy montażowe: 2-

punktowe, samoblokujące,

perforowane wsporniki

ścienne wykończone

aluminium anodowanym na

kolor srebrny co 1,20 m (co

0,80 m w korytarzach o

dużym natężeniu ruchu i na

lekkich przegrodach, takich

jak płyty kartonowo-

gipsowe)

 Kolory: 7 kolorów imitacji

drewna dla modelu Escort

Decowood lub satynowy

materiał anodowany na kolor

srebrny dla modelu Anodised

Escort. Powłoki na

zamówienie.

Śruba imbusowa 

z trzpieniem 

gwintowanym 

Metalowy 

kołek 

rozporowy 
Perforowany wspornik 

z satynowego 

materiału 

anodowanego na 

kolor srebrny Ozdobna imitacja 
drewna 80 mm: 

Samoblokujący, perforowany 

satynowy wspornik aluminiowy 

anodowany na kolor srebrny 

Płyta 
gipsowo-
kartonowa 

Anodised 
Escort 

Decowood 
Escort Zamkniecie 

wyrównujące 

60 mm: 
Samoblokujący, pełny satynowy 

wspornik aluminiowy anodowany na 

kolor srebrny 

55 mm: 
Samoblokujący, wypukły satynowy wspornik 

aluminiowy anodowany na kolor srebrny 

Satynowe aluminium 

w kolorze srebrnym, średnica 

40 

Grubość 1,5 mm 

Zabezpieczenia ścian i poręcze SPM 
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Anodised Escort 
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• kolory : 28 standard.

28 coloris
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Perforowany wspornik 

z satynowego 

materiału 

anodowanego na 

kolor srebrny 

Śruba imbusowa 

Zamkniecie 

Model: Poręcz okrągła Escort 

Średnica: 40 mm

Długość: 4 m

Łączne wysunięcie: 80 mm

Odstęp od ściany: 40 mm

Elementy montażowe: 2-

punktowe, samoblokujące,

perforowane wsporniki

ścienne wykończone

aluminium anodowanym na

kolor srebrny co 1,20 m (co

0,80 m w korytarzach o

dużym natężeniu ruchu i na

lekkich przegrodach, takich

jak płyty kartonowo-

gipsowe)
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ESCORT GAINÉE PVC


MAIN COURANTE RONDE DIAMÈTRE 40 MM


Descriptif-type et coupes techniques
téléchargeables sur notre site
www.spm.fr


Applications
Escort a été dessinée pour
concilier qualité de préhen-
sion
et sobriété. Parfaitement
ronde et agréable au toucher,
elle est très appréciée des
personnes à mobilité réduite.
Elle trouve sa place dans
toutes les circulations et les
escaliers des maisons de
retraites, hôpitaux, cliniques,
centres de rééducation,
logements collectifs.
Elle peut être cintrée et un
système démontable complet
pour assurer la continuité de
la main courante devant les
gaines techniques est
disponible.
Elle est équipée de joints
bactéricides (voir page 64).


Descriptif-type
• Description : fourniture et
pose d’une main courante
ronde gainée PVC antibacté-
rien de 40 mm de diamètre 
(de type Escort gainée PVC de 
SPM). Elle est constituée d’un 
profi lé aluminium recouvert 
d’une gaine en PVC antibacté-
rien lisse classé M1 (Bs2d0)
et coloré dans la masse. Elle
porte une gorge dans laquelle
viennent se bloquer les 
supports et les accessoires, et 
se clipper un closoir assorti 
au profi lé. Ses supports 
ajourés de forme courbe 
d’une hauteur de 40 mm sont 
en aluminium anodisé satiné 
argent. Son encombrement et
sa hauteur sont de 80 mm.
Des accessoires en PVC lisse 
antibactérien (embouts, angles 
internes et externes à 90° ou 


sur mesure de 90 à 165°, 
raccords de pente) complètent 
l’ensemble et viennent se 
manchonner et se fi xer dans le 
profi lé à l’aide de vis de 
blocage. Elle est équipée de 
joints bactéricides et peut être 
cintrée. Sa composition est 
exempte de métaux lourds et 
la stabilisation thermique est 
réalisée au calcium - zinc.
• Coloris : au choix du maître
d’œuvre dans la gamme du
fabricant.
• Mode de pose : partie haute
du profi lé au maximum à
0,90 m du sol. Montage sur
supports ajourés autoblo-
quants 2 points de fi xation à 
visser au mur tous les 1,20 m 
(0,80 m dans les circulations 
fortement sollicitées et sur 
des supports muraux plus 
légers type plaque de plâtre).


Embout 
retournant au mur


Main courante ronde gainée PVC
avec closoir assorti sur profi lé


aluminium continu


Angle interne à 90°
et angle sur mesure
(de 90° à 165°)


Bouchon


Angle externe à 90°
et angle sur mesure


(de 90° à 165°)


Support plein autobloquant 
60 mm en aluminium 
anodisé satiné argent


Support galbé autobloquant 
55 mm en aluminium 
anodisé satiné argent


Support ajouré autobloquant 
80 mm en aluminium anodisé 
satiné argent


Joint bactéricide


Joint bactéricide
Innovation


100%
antibactérienM1


Bs2d0


M
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Présentation
•  Modèle : main courante 


ronde gainée PVC 
antibactérien Escort


• Diamètre : 40 mm
• Longueur : 4 m
• Encombrement : 80 mm
•  Distance mur / main 


courante : 40 mm
•  Matériau : PVC antibactérien 


classé M1 (Bs2d0), lisse et 
coloré dans la masse sur 
profi lé aluminium continu, 
joint bactéricide


•  Fixation : sur supports 
ajourés autobloquants 
2 points de fi xation en 
aluminium anodisé satiné 
argent à visser au mur tous 
les 1,20 m (0,80 m dans 
les circulations fortement 
sollicitées et sur des 
supports muraux plus 
légers type plaque de 
plâtre).


• Coloris : 28 standard.


28 coloris
Escort


55


80


40


Closoir assorti


54


40 40
41 40


40


Gaine PVC antibactérien
lisse teinté dans 
la masse diamètre 40


Épaisseur
3 mm


Vis 
sans tête
conique 
6 pans


Cheville
métallique
à expansion


Support de fi xation en
aluminium satiné argent


Plaque de 
plâtre


Support plein autobloquant 60 mm 
en aluminium anodisé satiné argent


Support galbé autobloquant 55 mm 
en aluminium anodisé satiné argent


Support ajouré autobloquant 80 mm 
en aluminium anodisé satiné argent
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