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- 1 -DECOPRINT - Customize, Protect / SPM

D E C O P R I N T

spm-international.com

C U S T O M I Z E ,  P R O T E C T

RELEASEthe creativity OF YOUR WALLS !

SPECIAL ISSUE

DESCRIPTION

•  Model: Decoprint decoration panel 

with customized digital printing

•  Height: made-to-measure  

(maximum 1.20 m)

•  Width: made-to-measure 

(maximum 2.90 m)

• Thickness: 1 mm

•  Material: translucent PVC-free with 

image printed on the back

•  Surface finish: matt and smooth

•  Fixing: adhesive bonding with SPM 

acrylic glue or SPM multipurpose 

adhesive sealant. Joints between 

panels can be made using silicone 

joints, colour matched to the 

range.

•  Colours: translucent for  

customization.

APPLICATIONS

The Decoprint printed panel is the 

original solution created and 

developed by SPM. We custom-build 

your decoration panel, using digital 

printing to place your image 

(photograph, drawing, logo, text, etc.) 

on the back of the panel, in the 

requested size. It is also possible to 

link images to provide a continuous 

image.

It enhances a touch of elegance and 

originality in buildings looking for 

aesthetic or signage solutions to 

cover walls in form.

The Decoprint panel creates a 

welcoming environment while 

meeting the hygiene requirements 

necessary in buildings that are open 

to the public.

DECOPRINT
DECORATIVE PANEL - 1 MM
WITH CUSTOMIZED DIGITAL PRINTING

SPECIFICATION

•  Description: decorative panel with 

customized digital printing (Decoprint 

as manufactured by SPM). 

Translucent and rigid PVC-free with 

images printed on the back, its 

surface is matt and smooth. Its 

maximum height is 1.20 m and its 

maximum length is 2.90 m and is 

1 mm thick. A protective film is 

specified to minimise cleaning before 

acceptance.

•  Environment: no heavy metals and no 

substance potentially subjected to any 

REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/BPA. The 

emission level of volatile substance in 

inside air has been tested according 

to ISO 16000-6 and is very low (A+) 

according to the French regulation  

(23 March 2011 nr 2011-321 Decree 

and 19 April 2011 Order). 100% of the 

product are recyclable.

•  Colour: customized and selected by 

architects*

•  Installation: glue as per manufacturer’s 

instructions.

*  The reproduced images or photos, provided by the user in 
accordance with SPM requested specification, must be free 
of copyright – if they are not, the reproduction rights are 
payable by the user, who has full responsibility.

PVC-free
1 mm thick

DECOPRINT
PANEL DEKORACYJNY GR. 1 MM
Z NADRUKIEM CYFROWYM WG PROJEKTU KLIENTA

Panel drukowany Decoprint to 
oryginalne rozwiązanie opracowane 
przez SPM. Możemy zadrukować 
stronę tylną panelu w technologii 
cyfrowej grafi ką i wzorami 
przekazanymi przez klienta (mogą 
to być fotografi e, rysunki, logo, czy 
tekst) w odpowiednim formacie. 
Możemy także przygotować nadruk 
podzielony na wiele paneli.
Panele z nadrukiem stanowią 
niebanalny, oryginalny akcent wnętrz 
w których stawia się na estetykę lub 
personalizację okładzin ściennych.
Za pomocą paneli Decoprint można 
stworzyć komfortowe, przyjazne 
wnętrza, zaś ich zastosowanie 
ułatwia utrzymanie czystości, 
ważnego aspektu użytkowania 
placówek publicznych.

•  Model: Panel dekoracyjny 
Decoprint z nadrukiem cyfrowym 
wg projektu klienta

•  Wysokość: wg zamówienia (maks. 
1,20 m)

•  Szerokość: wg zamówienia (maks. 
2,90 m)

• Grubość: 1 mm
•  Materiał: przejrzyste tworzywo 

bez PVC, o klasyfi kacji pożarowej 
Bs1d0, z nadrukiem na tylnej 
stronie

•  Wykończenie powierzchni: gładkie, 
matowe

•  Sposób mocowania: na klej 
akrylowy SPM zgodnie z 
zaleceniami producenta. Łączenia 
między panelami można wykonać 
fugami silikonowymi pod kolor.

•  Kolorystyka: panel przejrzysty, 
kolory wg wzoru nadruku.

•  Opis: panel dekoracyjny z nadrukiem 
cyfrowym wg projektu klienta (Decoprint 
prod. SPM). Panele przejrzyste, sztywne, 
z tworzywa bez PVC, z nadrukiem na 
powierzchni tylnej, klasyfi kacja pożarowa 
Bs1d0, wykończenie powierzchni na gładki 
mat. Wysokość i szerokość maksymalna 
1,20 m x 2,90 m, grubość 1 mm. Panele 
fabrycznie zabezpieczone folią ochronną 
zdejmowaną po wykonaniu montażu.

•  Wymagania wobec ochrony środowiska: 
produkt nie zawiera związków metali 
ciężkich ani substancji chemicznych 
mogących podlegać ograniczeniom 
narzuconym rozporządzeniem REACH, 
jak również substancji PBT / BPA. Poziom 
emisji lotnych związków chemicznych 
w powietrzu wewnątrz pomieszczeń 
oznaczono metodą z normy ISO 16000-6 
i oceniono jako „bardzo niski” (A+) . Produkt 
jest w 100% zdatny do recyklingu.

•  Kolor: kolorystyka na zamówienie klienta 
lub wg opracowania architektonicznego*

•  Sposób montażu: na klej akrylowy zgodnie 
z zaleceniami producenta.

*  Grafi ka i zdjęcia przekazane przez klienta na podstawie 
specyfi kacji wskazanej przez SPM muszą być objęte prawami 
autorskimi umożliwiającymi powielanie i wykonanie projektu. 
Odpowiedzialność za opłaty za prawo do reprodukcji ponosi 
zamawiający.

ZASTOSOWANIA OPIS OPIS TECHNICZNY

Grafi ka i zdjęcia przekazane przez klienta na podstawie specyfi kacji wskazanej przez SPM muszą być objęte prawami autorskimi 
umożliwiającymi powielanie i wykonanie projektu. Odpowiedzialność za opłaty za prawo do reprodukcji ponosi zamawiający.

UWAGI

Spersonalizuj Spersonalizuj 
swoje paneleswoje panele
Spersonalizuj 
swoje panele

Bez PVC
grubość 1 mm

Do wyboru 

maks. 2900 mm

Do wyboru 

maks. 1200 mm
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SPM WYKONA PANEL Z NADRUKIEM NA ZAMÓWIENIE!

Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem, który odpowie na wszelkie pytania.

UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ!

Doskonałe rozwiązanie, które ozdobi wnętrza i nada im niepowtarzalny wyraz.

To więcej niż panel naścienny: Decoprint może być wyrazem twojego natchnienia i poczucia estetyki, 

dzięki któremu wykończysz wnętrza swoich marzeń.

Decoprint może ozdobić twoje ściany i drzwi, dodając elegancji wnętrzom. 

Decoprint to nieskończone możliwości aranżacji wnętrz użytkowych.

Twoje 
zdjęcie

Twój 
tekst

Twoje 
logo

Twoja 
grafi ka
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Bs2d0

BACTERICIDAL 
on request

DESCRIPTION

•  Model: Decochoc protection and covering panel

• Standard dimensions: 3 m x 1.30 m

•  Custom options: cutting to size, bend into L/U, 

thermoforming, chamfer

• Thickness: 2 mm

•  Material: antibacterial and Bs2d0 fire-rated PVC, solid 

colour

• Surface finish: slightly textured ("Optimixt" grain*)

•  Fixing: adhesive bonding with SPM acrylic glue or SPM 

multipurpose adhesive sealant. Joints between panels can 

be made using silicone joints or PVC welding rods, colour 

matched to the range 

• Colours: 33 standard

APPLICATIONS

Wall protection for large surfaces in order to cover all 

parts exposed to impact. This panel can be used in 

bedrooms and some corridors (healthcare institutions, 

schools, etc.) and both in operating theatres or 

cleanrooms.

The product can be thermoformed for use on round 

pillars (diameter under 800 mm) and to ensure a perfect 

hygiene in the angles.

Its finish is subtle and matt for a muted, sober 

appearance with all the usual levels of resistance to 

impact, scratches, wear and chemical agents.

Solid colour
antibacterial PVC
2 mm thick

*  “Optimixt“ grain: optimal combination of scratch 
resistance, hygiene and aesthetic.

DECOCHOC
PROTECTION AND COVERING PANEL - 2 MM

FOR AN IMPECCABLE FINISH:

•  Fin’Alu: finishing and jointing profiles in satin silver anodised aluminium

•  Fin’Color: finishing and jointing profiles in smooth PVC

•  Silicone joints

•  Welding rods

Colour coordinated  
with the panels

Zabezpieczenie dużych powierzchni ścian i wszelkich 
elementów narażonych na uderzenia. Panel może być 
stosowany w pomieszczeniach i korytarzach (np. w 
placówkach opieki zdrowotnej czy szkołach) oraz 
w salach operacyjnych lub pomieszczeniach czystych.

Produkt można kształtować na gorąco do montażu 
na fi larach oraz celem szczelnego dopasowania do 
narożników.

Jego matowe wykończenie o drobnej fakturze daje 
stonowany i zrównoważony wygląd oraz zapewnia typowy 
poziom odporności na uderzenia, zarysowania, ścieranie 
i działanie substancji chemicznych.

•  Model: Panel dekoracyjno-ochronny Decochoc
• Wymiary standardowe: 3 m x 1,30 m
•  Możliwości obróbki podczas montażu: cięcie na wymiar, 

gięcie dla potrzeb termoformowania L/U, fazowanie
• Grubość: 2 mm
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie 

Bs2d0, kolor jednolity
•  Wykończenie powierzchni: faktura drobna (typu Optimixt*)
•  Montaż: klej akrylowy SPM lub uniwersalny SPM. Spoiny 

na styku płyt należy zgrzewać sznurem lub uszczelniać 
fugą silikonową do spoinowania pod kolor.

• Kolory: 33 w palecie standardowej
•  Arkusze można zamówić pocięte na pasy odbojowe 

o dowolnej szerokości np: 20, 30, 40, 65 cm. 
Dodatkowo istnieje możliwość wykonania dowolnych 
wygiętych naroży. Standartowe narożniki szer. 50 i 75 
mm. Wysokość 130, 150, 300 cm.

*  Faktura Optimixt: optymalne połączenie odporności na zarysowania, higieniczności 
i walorów estetycznych.

ZASTOSOWANIA OPIS

DECOCHOC
PANEL DEKORACYJNO-OCHRONNY – 2 MM

BAKTERIOBÓJCZE 
na zamówienie

Antybakteryjny PVC 
o jednolitym kolorze 
i grubości 2 mm

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE:
• Fin’alu: profi le wykończeniowe i spoinowe z satynowego aluminium anodowanego na kolor srebrny
• Fin’Color: profi le wykończeniowe i spoinowe z gładkiego PVC
• Fugi silikonowe do spoinowania
• Sznury do zgrzewania

Kolorystyka 
dostosowana do paneli
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SPECIFICATION

•  Description: protection and covering panel (Decochoc as manufactured by SPM) from rigid 

and antibacterial PVC achieving Bs2d0 fire rating with solid colour and slightly textured 

surface (Optimixt grain as manufactured by SPM). 3 m long, 1.30 m high, 2 mm thick.

•  The level required for biocleaning should be validated for very high infectious risk areas 

such as operating theatres (sector 4 according to the Pasteur Institute of Lille France).  
The chemical and mark resistance should have been proved on the usual cleaning products 

according to NF EN ISO 26987. The ease of nuclear decontamination according to  

DIN 25415 / ISO 8690 should be excellent.

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH 

restriction are used in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal 

stabilisation process is used. The emission level of volatile substance in inside air has been 

tested according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation  

(23 March 2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order).  

100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

• Installation method: glue as per manufacturer’s instructions.

Welded
joint

Welded
joint

Decochoc // 33 colours

•  Opis: panel ochronno-dekoracyjny wykonany ze sztywnego, antybakteryjnego PVC o klasie 
odporności na ogień Bs2d0 i jednolitym kolorze, o drobnej fakturze zewnętrznej (faktura 
Optimixt produkcji SPM). Długość 3 m, wysokość 1,30 m, grubość 2 mm.

•  Stopień oczyszczenia biologicznego należy potwierdzić w przypadku pomieszczeń 
o bardzo wysokim ryzyku zakaźnym, np. sal operacyjnych (klasyfi kacja sektora 4 na 
podstawie skali Instytutu Pasteura w Lille).

  Odporność na działanie substancji chemicznych i zaplamienie powinna być sprawdzana 
za pomocą typowych środków czystości według normy EN ISO 26987 (EN 423). Bardzo 
dobra dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi według 
normy ISO 8690 powinna być doskonała.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne 
substancje, które mogłyby podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. 
Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem 
termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom emisji związków lotnych do powietrza w 
pomieszczeniach został zbadany na podstawie normy ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A+). 

 Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.
• Kolorystyka dobierana z palety standardowej.
• Sposób montażu: na klej zgodnie z zaleceniami producenta.

OPIS TECHNICZNY

Spoina zgrzewana Spoina zgrzewana

Decochoc // wersje kolorystyczne: 33
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Bs2d0

APPLICATIONS

Panel specially designed to protect walls and doors in wet 

rooms (bathrooms, toilets, kitchens, etc.). Its finely grained, 

matt surface provides optimal water repellency and scratch 

resistance. 

The product can be thermoformed for use on round pillars 

(diameter under 800 mm) and to ensure a perfect hygiene 

in the angles. 

The formulation is specifically developed to ensure an 

optimum fusion of panels and floor coving with the H2O 

welding rods matching the profile colours. This system 

provides total watertightness, approved by the CSTB and 

certified by a Technical Approval.

DECOCHOC H2O
PROTECTION AND COVERING PANEL - 1.5 MM 
FOR WET AREAS

FOR AN IMPECCABLE AND PERFECTLY WATERTIGHT FINISH:

•  Welding rods H2O

•  Silicone joints H2O

Solid colour and
antibacterial PVC

1.5 mm thick

Colour coordinated
with the panels

DESCRIPTION

•  Model: Decochoc H2O protection and covering panel for 

wet areas

• Standard dimensions: 2.50 m x 1.30 m

•  Custom options: cutting to size, bend into L/U, 

thermoforming, chamfer

• Thickness: 1.5 mm

•  Material: antibacterial and Bs2d0 fire-rated PVC, solid 

colour

•  Surface finish: slightly textured. Specific wet area Hydr’X 

grain

•  Fixing: adhesive bonding with SPM acrylic glue. Joints 

between panels should be made using PVC welding rods, 

colour matched to the range

• Colours: 5 standard

Panel przeznaczony do ochrony ścian i drzwi 
w pomieszczeniach wilgotnych (łazienkach, sanitariatach, 
czy kuchniach). Ma wykończenie matowe 
o drobnoziarnistej fakturze, która jest doskonale odporna 
na zarysowania i ma działanie hydrofobowe.

Produkt można kształtować na gorąco do montażu 
na fi larach oraz celem szczelnego dopasowania do 
narożników.

Skład tworzywa opracowano z myślą o optymalnym 
zgrzewaniu paneli z listwami przyściennymi za pomocą 
sznurów H2O do zgrzewania w pomieszczeniach 
wilgotnych, dostępnych w kolorystyce produktu. System 
gwarantuje doskonałą wodoszczelność. 

•  Model: Panel dekoracyjno-ochronny Decochoc H2O do 
pomieszczeń wilgotnych

• Wymiary standardowe: 2,50 m x 1,30 m
•  Możliwości obróbki podczas montażu: cięcie na wymiar, 

gięcie dla potrzeb termoformowania L/U, fazowanie
• Grubość: 1,5 mm
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie 

Bs2d0, kolor jednolity
•  Wykończenie: drobna faktura. Fakturowanie Hydr’X do 

pomieszczeń wilgotnych.
•  Montaż: klej akrylowy SPM. Spoiny na styku płyt należy 

zgrzewać sznurem PVC pod kolor.
• Kolory: 5 w palecie standardowej

ZASTOSOWANIA OPIS

DECOCHOC H2O
PANEL DEKORACYJNO-OCHRONNY – 1,5 MM 
DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

APROBATA 
TECHNICZNA Antybakteryjny PVC 

o jednolitym kolorze 
i grubości 1,5 mm

DOSKONAŁE, WODOSZCZELNE WYKOŃCZENIE:

• Fugi H2O silikonowe do spoinowania
• Sznury H2O do zgrzewania Kolorystyka 

dostosowana do paneli
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SPECIFICATION

•  Description: protection and covering panel for wet areas 

(Decochoc H2O as manufactured by SPM) from rigid and 

antibacterial PVC achieving Bs2d0 fire rating with solid 

colour. Its surface is slightly textured with a fine and matte 

grain finish (Hydr’X grain as manufactured by SPM) 

perfectly suitable for wet areas due to its water-repellent 

qualities that limit the development of scale while ensuring 

optimal scratch resistance. 2.50 m long, 1.30 m high,  

1.5 mm thick.

•  To ensure watertightness of the system, the panels are 

thermowelded to each other and to the PVC floor coving by 

means of a welding rod (H2O welding rod as manufactured 

by SPM). Any connections with other materials are made 

with a silicone joint (H2O silicone joint as manufactured by 

SPM). The chemical and mark resistance of the panel 

should have been proven on the usual cleaning products 

according to NF EN ISO 26987.

Decochoc H2O  
// 5 standard colours

// 7 colours on request*

•  Environment: no heavy metals and no substance 

potentially subjected to any REACH restriction are used in 

its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal 

stabilisation process is used. The emission level of volatile 

substance in inside air has been tested according to  

ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French 

regulation (23 March 2011 nr 2011-321 Decree and  

19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

•  Colour: selected by architects from manufacturer’s 

standard range.

•  Installation method: glue as per manufacturer’s 

instructions. The installer must have been trained 

beforehand by the manufacturer to install this system.

*with a minimum order quantity

H2O Decochoc
panels

Thermo- 
bending

H2O 
silicone

joint

H2O 
welding

rod

INNOVATION

Panele 
Decochoc H2O

Zagięcie 
na gorąco

Fuga 
silikonowa 

H2O

Sznur do 
zgrzewania 

H2O

•  Opis: panel ochronno-dekoracyjny (Decochoc H2O 
produkcji SPM) wykonany ze sztywnego, antybakteryjnego 
PVC o klasie odporności na ogień Bs2d0 i jednolitym 
kolorze. Powierzchnia o drobnej fakturze, matowa (faktura 
Hydr’X produkcji SPM), doskonale nadaje się na okładziny 
w pomieszczeniach mokrych ze względu na działanie 
hydrofobowe wody, co ogranicza osiadanie kamienia. 
Powierzchnia jest jednocześnie wysoce odporna na 
zarysowania. Długość 2,50 m, wysokość 1,30 m, grubość 
1,5 mm.

•  Spoiny na łączeniach między panelami oraz z posadzką 
PVC uszczelnia się zgrzewając na gorąco sznurem (sznur 
H2O do zgrzewania produkcji SPM). Łączenia z innymi 
materiałami wykonuje się fugą silikonową do spoinowania 
(fuga H2O silikonowa do spoinowania produkcji SPM). 
Odporność paneli na działanie substancji chemicznych 
i zaplamienie powinna być sprawdzana za pomocą 
typowych środków czystości według normy EN ISO 26987 
(EN 423).

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane 
metale ciężkie ani żadne substancje, które mogłyby 
podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo 
produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie 
wapnia i cynku. Poziom emisji związków lotnych do 
powietrza w pomieszczeniach został zbadany na 
podstawie normy ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A+). 
Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

•  Kolorystyka dobierana z palety standardowej.
•  Sposób montażu: na klej zgodnie z zaleceniami 

producenta, montaż przez przeszkolonego instalatora.

OPIS TECHNICZNY

INNOWACYJNOŚĆ

NOWE 
KOLORY

*pod warunkiem zakupu określonej ilości minimalnej

Decochoc H2O 
// wersje kolorystyczne standardowe: 5

// paleta 7 kolorów na zamówienie*
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BACTERICIDAL 
on request

ISO 5

DESCRIPTION

•  Model: Decoclean smooth protection and covering panel

•  Standard dimensions: 3 m x 1.30 m

•  Custom options: cuttting to size, bend into L/U,  

thermoforming, chamfer

• Thickness: 2 mm

•  Material: antibacterial and Bs2d0 fire-rated PVC, solid 

colour

• Surface finish: smooth

•  Fixing: adhesive bonding with SPM acrylic glue or SPM 

multipurpose adhesive sealant. Joints between panels can 

be made using silicone joints or PVC welding rods, colour 

matched to the range

• Colours: 5 standard

APPLICATIONS

This wall protection has been especially developed for 

areas exposed to a high risk of infection in order to help in 

the fight against in-hospital illnesses and to reduce 

bacterial proliferation. 

It is recommended for:

• Operating theatres,

• Intensive care, transplant and serious burns wards,

• Neonatology,

• Central sterilisation,

•  All high infection risk areas, including those at Level 4 

on the Pasteur scale.

The product can be thermoformed for use on round 

pillars (diameter under 800 mm) and to ensure a perfect 

hygiene in the angles.

Solid colour and
antibacterial PVC

2 mm thick

DECOCLEAN
SMOOTH PROTECTION AND COVERING PANEL - 2 MM

FOR AN IMPECCABLE FINISH:

•  Silicone joints

•  Welding rods
Colour coordinated  
with the panels

Bs2d0

System ochrony ścian przeznaczony dla obszarów 
o wysokim stopniu ryzyka infekcji – pomaga on w 
walce z chorobami szpitalnymi i zapobiega rozwojowi 
drobnoustrojów.
Zalecane miejsca zastosowania:
• Sale operacyjne
•  Oddziały intensywnej terapii, oddziały 

transplantologiczne i leczenia poważnych poparzeń
• Oddziały położnicze
• Centralna sterylizacja
•  Wszelkie obszary wysokiego ryzyka skażenia 

biologicznego, włącznie z obszarami o 4. poziomie 
zagrożenia wg skali Pasteura.

Produkt można kształtować na gorąco do montażu na 
fi larach i narożach kolistych (o średnicy poniżej 800 mm) 
oraz celem szczelnego dopasowania do narożników.

• Model: Panel dekoracyjno-ochronny Decoclean
•  Standardowe wymiary: 3 m x 1,30 m
•   Możliwości obróbki podczas montażu: cięcie na wymiar, 

gięcie na ciepło na kształt L/U, fazowanie
•  Grubość: 2 mm
•   Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie 

Bs2d0, kolor jednolity
•  Wykończenie: gładkie
•   Sposób mocowania: na klej akrylowy SPM. Spoiny 

na styku płyt należy zgrzewać sznurem lub uszczelniać 
fugą silikonową do spoinowania pod kolor.

•  Kolory: 5 w palecie standardowej

ZASTOSOWANIA OPIS

DECOCLEAN
GŁADKI PANEL DEKORACYJNO-OCHRONNY – 2 MM

BAKTERIOBÓJCZE 
na zamówienie

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE:

• Sznury do zgrzewania
• Fugi silikonowe do spoinowania Kolorystyka 

dostosowana dla paneli

Antybakteryjny PVC 
o jednolitym kolorze 

i grubości 2 mm

10
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SPECIFICATION

•  Description: smooth protection and covering panel (Decoclean as manufactured by SPM) 

from rigid and antibacterial PVC achieving Bs2d0 fire rating with solid colour and smooth 

surface. 3.00 m long, 1.30 m high, 2 mm thick. A protective film is specified to minimise 

cleaning before acceptance.

•  The level required for biocleaning should be validated for very high infectious risk areas 

such as operating theatres (sector 4 according to the Pasteur Institute of Lille France). 
The chemical and mark resistance should have been proved on the usual cleaning 

products according to NF EN ISO 26987. The ease of nuclear decontamination according 

to DIN 25415 / ISO 8690 should be excellent. For installation in areas where the particle 

contamination have to be mastered, the ISO Class 5 certification is required according the 

ISO 14644-1 standard.

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH 

restriction are used in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal 

stabilisation process is used. The emission level of volatile substance in inside air has 

been tested according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French 

regulation (23 March 2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the 

product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

• Installation method: glue as per manufacturer’s instructions.

Decoclean // 5 colours

Welded
joint

Welded
joint

Spoina 
zgrzewana

Spoina 
zgrzewana

•   Opis: gładki panel dekoracyjno-ochronny (Decoclean produkcji SPM) wykonany ze 
sztywnego, antybakteryjnego PVC o klasie odporności na ogień Bs2d0 i jednolitym 
kolorze, o gładkiej powierzchni. Długość 3,00 m, wysokość 1,30 m, grubość 2 mm. 
Produkt z folią ochronną ułatwiającą utrzymanie czystości przed odbiorem montażu.

•   Stopień oczyszczenia biologicznego należy potwierdzić w przypadku pomieszczeń o bardzo 
wysokim ryzyku zakaźnym, np. sal operacyjnych (klasyfi kacja sektora 4 na podstawie skali 
Instytutu Pasteura w Lille). Odporność na działanie substancji chemicznych i zaplamienie 
powinna być sprawdzana za pomocą typowych środków czystości według normy EN ISO 
26987. Łatwość dekontaminacji powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi 
według normy ISO 8690 powinna być doskonała. W przypadku montażu w miejscach 
wymagających ochrony przed zanieczyszczeniami cząstkami stałymi obowiązuje certyfi kat 
ISO dla klasy 5 na podstawie normy ISO 14644-1.

•   Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne 
substancje, które mogłyby podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. 
Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem 
termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom emisji lotnych związków chemicznych 
w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą z normy ISO 16000-6 i oceniono jako 
„bardzo niski” (A+). Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

•  Kolorystyka dobierana z palety standardowej.
•  Sposób montażu: na klej zgodnie z zaleceniami producenta.

OPIS TECHNICZNY

Decoclean // wersje kolorystyczne: 5
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DESCRIPTION

•  Model: Combo’Punch 200 or 125 wall protection rail

•  Height: 200 or 125 mm

• Depth: 25 mm

•  Length: 4 m

•  Material: 2 mm thick PVC, antibacterial and Bs2d0 

fire-rated, solid colour

•  Surface finish: slightly textured ("Optimixt" grain*)

•  Fixing components: aluminium brackets  

(optional: continuous aluminium rail) 

•  Colours: 4 standard

APPLICATIONS

These wall protection rails are designed to offer impact 

protection and scratch resistance against damage caused 

from both pedestrian and wheeled traffic.

One or two level protection, Combo’Punch 200 and/or 125 

protect the walls in corridors, access areas and storage 

rooms (hospitals, clinics, retirement homes, hotels, 

restaurants, schools).

Combo’Punch 200

Combo’Punch 125

COMBO'PUNCH
WALL PROTECTION RAILS - 200/125 MM HIGH

Can be fitted
on continuous
aluminium rail
(optional)

Slightly textured
PVC profile

Internal impact-
absorbing PVC profile

*  “Optimixt“ grain: optimal combination of scratch resistance, hygiene and aesthetic.

Bs2d0

The end piece serves 

as the first clip.

NOTA 

Combo’Punch 200

Odbojnice ochronne zabezpieczają ściany przed 
uszkodzeniami od uderzeń i zarysowaniami w ciągach 
ruchu kołowego i pieszego.

Combo’Punch 200 i 125 oferowane są w wersjach 
zabezpieczenia jedno lub dwustopniowego. Chronią 
ściany wzdłuż korytarzy, przejść i w pomieszczeniach 
magazynowych w obiektach szpitalnych, ambulatoryjnych, 
domach opieki, hotelach, restauracjach, czy szkołach.

Końcówka pełni funkcję pierwszego zatrzasku.

•  Model: Naścienna odbojnica COMBO’PUNCH 200/125
• Wysokość: 200 lub 125 mm
• Głębokość: 25 mm
• Długość: 4 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie 

Bs2d0 o grubości 2 mm, kolor jednolity
•  Wykończenie powierzchni: faktura drobna (typu 

Optimixt*)
•  Elementy montażowe: wsporniki aluminiowe 

(opcjonalnie: ciągła szyna aluminiowa)
• Kolory: 4 w palecie standardowej
*  Faktura Optimixt: optymalne połączenie odporności na zarysowania, higieniczności 

i walorów estetycznych.

Combo’Punch 125

ZASTOSOWANIA

UWAGI

OPIS

COMBO’PUNCH
NAŚCIENNE ODBOJNICE – WYS. 200/125 MM

Montaż na aluminiowych wspornikach 
rozmieszczonych co 0,50 m.

Końcówka Możliwość montażu 
na ciągłej szynie 
aluminiowej (opcja)

Amortyzator  
wewnętrzny do 
pochłaniania energii 
uderzeń

Profi l PVC z drobną 
fakturą

Złącze 
bakteriobójcze

12
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SPECIFICATION

•  Description: curved wall protection rail (Combo’Punch 200 or 

125 as manufactured by SPM) from slightly textured (Optimixt 

grain as manufactured by SPM) and antibacterial PVC 

achieving Bs2d0 fire rating with solid colour. PVC profile 

projects 25 mm, is 200 or 125 mm high and 2 mm thick. It 

snap-fixes onto aluminium brackets or continuous aluminium 

rail (optional) with an internal impact-absorbing PVC profile. 

Finish is provided by slightly textured end pieces (27 mm wide). 

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially 

subjected to any REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal 

stabilisation process is used. The emission level of volatile 

substance in inside air has been tested according to ISO 

16000-6 and is very low (A+) according to the French 

regulation (23 March 2011 nr 2011-321 Decree and  

19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

•  Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range. 

• Installation method: recommended height of protection rail 

centreline 0.80 m above floor level for mid-level wall 

protection or on top of the skirting for low level wall 

protection. Snap-fixes onto aluminium brackets 

spaced at 0.50 m centres or continuous aluminium 

rail (optional).

Plasterboard

Aluminium 
bracket
(optional: 
aluminium rail)

Metal
expansion

plug

Solid colour and antibacterial
slightly textured PVC profile
2 mm thick

Impact-absorbing PVC profile
2 mm thick

Combo’Punch 200/125  
// 4 colours*
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*and 27 colours on request with a minimum order quantity.
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Płyta 
gipsowo-kartonowa

Wspornik aluminiowy 
(na zamówienie szyna 
aluminiowa)

Profi l PVC o gr. 2 mm, drobnej 
fakturze, kolor jednolity, 
antybakteryjny

Profi l PVC o gr. 2 mm 
do pochłaniania uderzeń

Metalowy 
kołek 

rozporowy

•  Opis: naścienna odbojnica ochronna o profi lu łukowym 
(Combo’Punch 200 lub 125, produkcji SPM) z polichlorku 
winylu o drobnej fakturze (faktura Optimixt produkcji SPM) 
i działaniu antybakteryjnym, o odporności ogniowej w 
klasie Bs2d0, w jednolitym kolorze. Odbojnica o przekroju 
25 mm,wysokości 200 lub 125 mm, grubość 2 mm. Profi l 
mocowany zatrzaskowo na wsporniki aluminiowe lub 
ciągłą szynę aluminiową (na zamówienie), od wewnątrz 
szeroki amortyzator. Zamykany zakończeniami o drobnej 
fakturze (i szerokości 27 mm).

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane 
metale ciężkie ani żadne substancje, które mogłyby 
podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo 
produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie 
wapnia i cynku. Poziom emisji związków lotnych do 
powietrza w pomieszczeniach został zbadany na podstawie 
normy ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A+) . Produkt nadaje 
się w 100% do recyklingu.

•   Kolorystyka dobierana z palety standardowej.
•  Sposób montażu: zalecana wysokość osi wzdłużnej   
 odbojnicy – 0,80 m nad poziomem posadzki w celu 

zabezpieczenia ściany na wysokości bioder lub nad 
cokołem przypodłogowym. Odbojnice są montowane 

na zatrzaski w aluminiowych wspornikach 
rozmieszczonych co 0,50 m 

lub na ciągłej szynie aluminiowej 
(w wersji opcjonalnej).

OPIS TECHNICZNY

 * oraz paleta 27 kolorów na zamówienie pod warunkiem zakupu określonej ilości minimalnej

Combo’Punch 200/125
// wersje kolorystyczne: 4 *
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Bs2d0

The end piece serves 

as the first clip.

NOTA 

End piece

90° external angle pieceSmooth PVC profile
Internal ribbing
reinforcement

Fixing  
on aluminium brackets  
every 0.75 m centres

Can be fitted on
continuous 
aluminium
rails (optional)

90° internal angle
piece

DESCRIPTION

•  Model: Impact 200/120 or 60 wall protection rail

• Height: 200/120 or 60 mm

• Depth: 30 mm

• Length: 4 m

•  Material: 3 mm thick PVC, antibacterial and Bs2d0 

fire-rated, solid colour

• Surface finish: smooth with decorative grooves

•  Fixing components: aluminium brackets  

(optional: continuous aluminium rail)

•  Colours: 

- 31 standard for Impact 200 and 120, 

- 5 standard for Impact 60

APPLICATIONS

 This horizontal protection system features contoured 

design to bring you the perfect combination of impact 

resistance and sheer good looks. Fitted at one or two 

levels, it protects walls exposed to intensive wheeled 

traffic in corridors, entrances and storage areas 

(hospitals, clinics, retirement homes, laboratories, 

cleanrooms, hotels, restaurants, schools).

Impact 200

Impact 120

Impact 60

IMPACT
WALL PROTECTION RAILS - 200/120/60 MM HIGH

System zabezpieczeń poziomych naściennych łączący 
świetne walory estetyczne z wysoką odpornością na 
uderzenia. Gładkie wykończenie powierzchni gwarantuje 
wysoki stopień higieny oraz łatwość utrzymania czystości. 
Odbojnice można montować na jednej lub dwóch 
wysokościach na raz. Służą do ochrony ścian w miejscach 
intensywnego ruchu wózków i łóżek, tj. w korytarzach, 
przejściach, przedsionkach oraz w magazynach 
w szpitalach, klinikach, domach opieki, pomieszczeniach 
laboratoryjnych wysokiej czystości, hotelach, restauracjach 
i szkołach.

•  Model: Naścienna odbojnica ochronna Impact 200/120/60
• Wysokość: 200/120 lub 60 mm
• Głębokość: 30 mm
• Długość: 4 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie 

Bs2d0 o grubości 3 mm, kolor jednolity
•  Wykończenie powierzchni: gładkie, z ozdobnymi 

rowkami
•  Elementy montażowe: wsporniki aluminiowe 

(opcjonalnie: ciągła szyna aluminiowa)
• Kolory:
 - Paleta 31 kolorów standardowych dla Impact 200 i 120
 - Paleta 5 kolorów standardowych dla Impact 60

ZASTOSOWANIA OPIS

IMPACT
NAŚCIENNE ODBOJNICE OCHRONNE – WYS. 200/120/60 MM

Końcówka pełni funkcję 
pierwszego zatrzasku.

UWAGI

Montaż na aluminiowych 
wspornikach 
rozmieszczonych 
co 0,75 m.

Możliwość montażu na 
ciągłej szynie aluminiowej 
(opcja)

Narożnik wewnętrzny 90° Końcówka

Wewnętrzne żebra 
wzmacniające Gładki profi l PVC Narożnik zewnętrzny 90°

14
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Aluminium 
bracket

Plasterboard

Solid colour and antibacterial
smooth PVC profile
3 mm thick

Metal
expansion

plug

SPECIFICATION
•  Description: curved wall protection rail (Impact 200/120 or 60 

as manufactured by SPM) from smooth and antibacterial PVC 

achieving Bs2d0 fire rating with solid colour. PVC profile 

projects 30 mm, is 200/120 or 60 mm high and 3 mm thick. It 

provides a smooth surface finish with decorative grooves and 

snap-fixes onto aluminium brackets or continuous aluminium 

rail (optional). A protective film is specified to minimise 

cleaning before acceptance. Finish is provided by end pieces, 

external and internal 90° angle pieces in smooth PVC and 

aluminium jointing blocks.

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially 

subjected to any REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/ BPA. The calcium-zinc thermal 

stabilisation process is used. The emission level of volatile 

substance in inside air has been tested according to ISO 

16000-6 and is very low (A+) according to the French 

regulation (23 March 2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 

2011 Order). 100% of the product are recyclable.

•  Colour: selected by architects from manufacturer’s standard 

range. The colours of accessories are the same as the profile.

• Installation method: recommended height of protection 

rail centreline 0.80 m above floor level for mid-level wall 

protection or on top of the skirting for low level wall 

protection. Snap-fixes onto aluminium brackets 

spaced at 0.75 m centres or continuous aluminium 

rail (optional).

Impact 200/120 // 31 coloursImpact 60 // 5 colours*

* and 26 colours on request with a minimum order 

Płyta gipsowo-kartonowa

Wspornik aluminiowy

•  Opis: naścienna odbojnica ochronna (Impact 200/120 
lub 60 produkcji SPM) z polichlorku winylu gładkiego, 
antybakteryjnego, o klasie odporności na ogień Bs2d0, 
w kolorze jednolitym. Profi l PVC 30 mm 
o przekroju 200/120 lub 60 mm wysokości, grubość 3 mm. 
Wykończenie gładkie z dekoracyjnymi rowkami, montaż 
zatrzaskami na wsporniki aluminiowe lub ciągłą szynę 
aluminiową (na zamówienie). Produkt z folią ochronną 
ułatwiającą utrzymanie czystości przed odbiorem 
montażu. Do wykończenia używane są końcówki, narożniki 
zewnętrzne i wewnętrzne 90° z gładkiego PVC oraz łączniki 
aluminiowe.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane 
metale ciężkie ani żadne substancje, które mogłyby 
podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo 
produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie 
wapnia i cynku. Poziom emisji związków lotnych do 
powietrza w pomieszczeniach został zbadany na podstawie 
normy ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A+). Produkt nadaje 
się w 100% do recyklingu.

•  Kolorystyka dobierana z palety standardowej.
•   Sposób montażu: zalecana wysokość osi wzdłużnej szyny 

– 0,80 m nad poziomem posadzki w celu zabezpieczenia 
ściany na wysokości bioder lub nad cokołem 
przypodłogowym. Montaż na zatrzaski w aluminiowych 
wspornikach rozmieszczonych co 0,75 m lub na ciągłej 

szynie aluminiowej (w wersji opcjonalnej).

OPIS TECHNICZNY

Profi l antybakteryjny PCV 
o jednolitym kolorze 
i grubości 3 mm

Metalowy 
kołek 

rozporowy

Impact 200/120 // wersje kolorystyczne: 31Impact 60 // wersje kolorystyczne: 5*

*oraz paleta 26 kolorów na zamówienie pod warunkiem zakupu określonej ilości minimalnej
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LINEA’PUNCH NEO

DESCRIPTION

•  Model: Linea’Punch Neo protection rail

• Height: 180 mm

• Depth: 25 mm

• Length: 4 m

•  Material: 2.5 mm thick PVC, antibacterial  

and Bs2d0 fire-rated, solid colour

• Surface finish: mattified with central boss

•  Fixing components: aluminium brackets 

(optional: continuous aluminium rail)

• Colours: 31 standard

APPLICATIONS

The Linea’Punch Neo protection rail is the perfect 

alliance between impact resistance and design.

Its uncluttered line helps it merge with the decor, and 

matches perfectly the Linea’Touch handrails for an 

aesthetic and high-performance solution throughout the 

building.

Its narrow beveled end pieces are smooth and minimise 

projection and reduce the distance to door frames, and 

the wall-hugging profile makes for easy cleaning and 

maximum hygiene. It is easy and quick to install, thanks 

to its double clipping.

It provides effective and discreet protection for walls 

exposed to heavy trolley traffic in corridors, access areas 

and storage rooms (hospitals, clinics, retirement homes, 

labs, cleanrooms, hotels, restaurants, schools).

WALL PROTECTION RAIL - 180 MM HIGH

Fixing  
on aluminium brackets  
every 0.75 m centres

Decorative
central boss

Mattified
PVC profile

Smooth PVC 
beveled end 
piece

Can be fitted on 
continuous
aluminium rail 
(optional)

Smooth and 
beveled PVC 
edge The end piece serves 

as the first clip.

NOTA 

NOWE MATOWE 
WYKOŃCZENIE

Odbojnica ochronna Linea’Punch Neo to znakomite 
połączenie dobrego wzornictwa z dużą odpornością na 
uderzenia.

Proste wzornictwo wpisuje się doskonale w wystrój 
wnętrz, oraz współgra z poręczami Linea’Touch. 
Dzięki kompatybilności z poręczami można kompleksowo 
wyposażyć cały obiekt w znakomite rozwiązanie 
systemowe Linea.

Wąskie, wyoblone końcówki są gładkie, niewielkie, 
i zmniejszają przerwę między skrajem szyny i odrzwiami 
przejść, minimalizują ryzyko uszkodzeń. Profi l przylega 
ściśle do ściany, co ułatwia jego czyszczenie i utrzymanie 
higieny. Montaż jest prosty i szybki dzięki podwójnym 
zatrzaskom.

Odbojnica nie rzuca się w oczy, chroniąc skutecznie 
ściany przed uderzeniami ciężkimi sprzętami na kółkach 
– w obrębie korytarzy, przejść, wejść i magazynów w 
szpitalach, klinikach, domach opieki, laboratoriach, 
pomieszczeniach wysokiej czystości, hotelach, 
restauracjach i szkołach.

• Model: odbojnica ochronna Linea’Punch Neo
• Wysokość: 180 mm
• Głębokość: 25 mm
• Długość: 4 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie 

Bs2d0 o grubości 2,5 mm, kolor jednolity
• Wykończenie: matowe z występem na środku
•  Elementy montażowe: wsporniki aluminiowe 

(opcjonalnie: ciągła szyna aluminiowa)
• Kolory: 31 w palecie standardowej

ZASTOSOWANIA OPIS

LINEA’PUNCH NEO
NAŚCIENNE ODBOJNICE OCHRONNE – WYS. 180 MM

Końcówka pełni funkcję 
pierwszego zatrzasku.

UWAGIMożliwość montażu 
na ciągłej szynie 
aluminiowej (opcja)

Montaż na aluminiowych 
wspornikach 
rozmieszczonych co 0,75 m.

Ozdobny 
występ środkowy

Gładka, wyokrąglona 
krawędź PVC

Gładka, 
wyokrąglona 
końcówka z PVC

Matowy profi l PVC
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Linea’Punch Neo // 31 colours

SPECIFICATION

•  Description: flat wall protection rail with a 

central boss (Linea’Punch Neo as 

manufactured by SPM) from mattified and 

antibacterial PVC achieving Bs2d0 fire rating 

with solid colour. PVC profile projects 25 mm, 

is 180 mm high and 2.5 mm thick. It provides a 

mattified surface finish and snap-fixes onto 

aluminium brackets or continuous aluminium 

rail (optional) made more robust by an 

exclusive ‘omega’ shape. The upper and lower 

parts of the profile are smooth, beveled and 

edged with strengthened lips to hold the profile 

tightly against the wall and minimise dust 

traps. A protective film is specified to minimise 

cleaning before acceptance. Finish is provided 

by slim beveled and smooth end pieces (16.5 mm 

wide). This wall protection rail achieves an 

impact resistance in excess of 110 Joules, i.e., 

an impact of more than 320 kg travelling at  

3 kmh. 

•  Environment: no heavy metals and no 

substance potentially subjected to any REACH 

restriction are used in its manufacture, nor 

PBT/BPA. The calcium-zinc thermal 

stabilisation process is used. The emission 

level of volatile substance in inside air has 

been tested according to ISO 16000-6 and is 

very low (A+) according to the French 

regulation (23 March 2011 nr 2011-321 Decree 

and 19 April 2011 Order). 100% of the product 

are recyclable.

•  Colour: selected by architects from 

manufacturer’s standard range.

•  Installation method: recommended height of 

protection rail centreline 0.80 m above floor 

level for mid-level wall protection or on top of 

the skirting for low level wall protection. 

Snap-fixes to aluminium ‘4-point’ brackets 

spaced at 0.75 m centres or continuous 

aluminium rail (optional). 

Double  
clipping

Aluminium 
bracket
(Optional:
aluminium rail)

Solid colour
and antibacterial
mattified PVC
profile 
2.5 mm thick

Plasterboard

Metal
expansion plug

Specifications and section drawings on our website www spm-international com

Podwójny 
zatrzask

Wspornik aluminiowy 
(na zamówienie szyna 
aluminiowa)

Antybakteryjny PVC 
o jednolitym kolorze 
i grubości 2,5 mm

Płyta gipsowo-kartonowa

Metalowy kołek 
rozporowy

•  Opis: niskoprofi lowa naścienna odbojnica 
ochronna (Linea’Punch Neo produkcji SPM) 
z polichlorku winylu, antybakteryjnego, 
o klasie odporności na ogień Bs2d0, w 
kolorze jednolitym. Profi l o głębokości 25 
mm od ściany, liczy 180 mm wysokości i 
2,5 mm grubości. Wyróżnia się matowym 
wykończeniem i montażem na zatrzaski 
na wsporniki aluminiowe lub ciągłą szynę 
aluminiową (na zamówienie), a także 
wzmocnioną budową dzięki specjalnemu 
kształtowi profi lu wewnętrznego. Górna 
i dolna połowa szyny są gładkie, z wyobleniami 
i wzmocnionymi krawędziami, dzięki czemu 
odbojnica ściśle przylega do ściany, na 
styku z którą nie gromadzi się kurz. Produkt 
z folią ochronną ułatwiającą utrzymanie 
czystości przed odbiorem montażu. Odbojnica 
wykańczana jest wąskimi, wyokrąglonymi 
końcówkami o gładkiej powierzchni 
(i szerokości 16,5 mm). Naścienna odbojnica 
ochronna znosi uderzenia o energii powyżej 
110 J, czyli ponad 320 kg masy poruszającej 
się z prędkością 3 km/h.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie 
są wykorzystywane metale ciężkie ani 
żadne substancje, które mogłyby podlegać 
ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. 
Tworzywo produkowane ze stabilizatorem 
termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom 
emisji związków lotnych do powietrza w 
pomieszczeniach został zbadany na podstawie 
normy ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A+). 
Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

•  Kolor: dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: zalecana wysokość osi 

wzdłużnej szyny – 0,80 m nad poziomem 
posadzki w celu zabezpieczenia ściany 
na wysokości bioder lub nad cokołem 
przypodłogowym. Odbojnice są montowane 
na czteropunktowe zatrzaski w aluminiowych 
wspornikach rozmieszczonych co 0,75 m lub 
na ciągłym rdzeniu aluminiowym (w wersji 
opcjonalnej).

OPIS TECHNICZNY

Linea’Punch Neo // wersje kolorystyczne: 31

17
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Contact 350

Contact 200

CONTACT
ADHESIVE PROTECTION PLATES 
350/200 MM HIGH

DESCRIPTION

• Model: Contact 350 or 200 adhesive protection plate

• Height: 350 or 200 mm

• Thickness: 2.5 mm

• Length: 4 m

•  Material: antibacterial and Bs2d0 fire-rated PVC, solid 

colour

• Surface finish: smooth with decorative grooves

•  Fixing: adhesive foam tapes to reinforce with SPM 

multipurpose adhesive sealant

•  Colours: 

- 31 standard for Contact 200 

- 15 standard for Contact 350

APPLICATIONS

Both resistant and decorative, the Contact protection 

plates prevent damage to doors and walls exposed to 

furniture and bed scratches, chair frictions and repeated 

impacts from trolleys (corridors, bedrooms and waiting 

rooms in publics buildings). 

It also matches the Impact protection rails.

Contact 200Contact 350

Smooth PVC profile

CONTACT
PRZYLEPNE PANELE OCHRONNE – WYS. 350/200 MM

Panele ochronne linii Contact mają estetyczny wygląd 
i wysoką wytrzymałość na uszkodzenia. Służą do ochrony 
powierzchni drzwi i ścian narażonych na zarysowanie 
ciężkimi meblami, krzesłami i częste uderzenia wózkami 
i łóżkami w korytarzach, sypialniach, oraz poczekalniach 
w obiektach publicznych.

Pasują stylistycznie do odbojnic Impact.

•  Model: Przylepne panele ochronne Contact 350/200
• Wysokość: 350 lub 200 mm
• Grubość: 2,5 mm
• Długość: 4 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie 

Bs2d0, kolor jednolity
•  Wykończenie powierzchni: gładkie, z ozdobnymi 

rowkami
•  Mocowanie: taśma samoprzylepna piankowa, możliwość 

wzmocnienia mocowania klejem montażowym SPM
• Kolory:
 - 31 w palecie standardowej dla Contact 200
 - 15 w palecie standardowej dla Contact 350

ZASTOSOWANIA OPIS

Gładki profi l PVC

Contact 200Contact 350

18
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Solid Colour and antibacterial
smooth PVC profile

2.5 mm thick

Ribbing
reinforcement

Plasterboard

Adhesive 
foam tape

SPECIFICATION

•  Description: adhesive protection plate 

(Contact 350 or 200 as manufactured by 

SPM) from smooth and antibacterial PVC 

achieving Bs2d0 fire rating with solid colour. 

PVC profile is 350 or 200 mm high and 

2.5 mm thick. It provides a smooth surface 

finish with decorative grooves. A protective 

film is specified to minimise cleaning before 

acceptance. It is provided with 2 or 3 strips of 

double-sided adhesive foam tape for fixing.

•  Environment: no heavy metals and no 

substance potentially subjected to any 

REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/ BPA. The calcium-

zinc thermal stabilisation process is used. 

The emission level of volatile substance in 

inside air has been tested according to  

ISO 16000-6 and is very low (A+) according to 

the French regulation (23 March 2011 nr 

2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 

100% of the product are recyclable.

•  Colour: selected by architects from 

manufacturer’s standard range.

•  Installation method: adhesive. SPM 

multipurpose adhesive sealant is 

recommended for stronger 

 and 16 colours on request with a minimum order quantity.

Contact 200 // 31 coloursContact 350 // 15 colours*Contact 350 // wersje kolorystyczne: 15* Contact 200 // wersje kolorystyczne: 31

 *   oraz paleta 16 kolorów na zamówienie pod warunkiem zakupu określonej ilości minimalnej

•  Opis: przylepny panel ochronny (Contact 
350 lub 200 produkcji SPM) z polichlorku 
winylu gładkiego, antybakteryjnego, o klasie 
odporności na ogień Bs2d0, w kolorze 
jednolitym. Profi l PVC liczy 350 lub 200 mm 
wysokości i ma grubość 2,5 mm. Wykończenie 
gładkie z dekoracyjnymi rowkami. Produkt 
z folią ochronną ułatwiającą utrzymanie 
czystości przed odbiorem montażu. 
W komplecie 2-3 paski dwustronnej piankowej 
taśmy montażowej.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie 
są wykorzystywane metale ciężkie ani 
żadne substancje, które mogłyby podlegać 
ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. 
Tworzywo produkowane ze stabilizatorem 
termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom 
emisji związków lotnych do powietrza w 
pomieszczeniach został zbadany na podstawie 
normy ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A+). 
Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

•   Kolorystyka dobierana z palety standardowej.
•  Sposób montażu: taśma montażowa lub klej 

montażowy SPM.

OPIS TECHNICZNY

Płyta gipsowo-kartonowa

Antybakteryjny PVC 
o jednolitym kolorze 

i grubości 2,5 mm.

Żebrowanie 
wzmacniające

Taśma piankowa 
samoprzylepna



COMBO’DUO
PROTECTION HANDRAIL - 160 MM HIGH

 Description: protection handrail (Combo’Duo as manufactured by SPM) from 2 mm thick 
slightly textured (Optimixt grain as manufactured by SPM) and antibacterial PVC achieving 

Bs2d0 fire rating with solid colour. The height of the handrail is 160 mm, it has an overall 

protection of 94 mm and a depth of 44 mm. It consists of a tubular upper part (diameter 38 mm) 
and a lower wall protection rail. The PVC profile snap-fixes onto a continuous aluminium profile 
and finish is provided by slightly textured PVC accessories (wall returns, 90° internal/external 
angles). The unit is fitted into a PVC fixing spacer. It is fitted with bactericidal joints.

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH restriction 
are used in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation process is 
used. The emission level of volatile substance in inside air has been tested according to  
ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 2011 nr 2011-321 
Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above floor level. Fixing on PVC spacers 
to be fitted at 0.80 m centres (0.60 m centres in heavy traffic corridors and on light partitions 
like plasterboard). Wall returns and angles fixing with self-drilling screws.

APPLICATIONS

This product combines handrail 
and protection rail to ensure a 
maximum efficiency.

Combo’Duo is perfect for 
hospitals, clinics or re-education 
centers, and its slightly textured 
finish helps to conceal the effect 
of abrasion and gives it a matte 
finish.

*virucidal activity against 
human coronavirus  

HCoV-229E according to  
ISO 21702. On our PVC 

handrails, 99.96% of the virus 
eliminated after two hours

Bactericidal 
joint

90° internal 
angle

Wall return

PVC fixing 
spacer

Self-drilling srew

Continuous 
aluminium profile

90° external 
angle

Bactericidal 
joint

Slightly textured 
PVC profile

WIRUSOBÓJCZY*

99,96%

*działanie wirusobójcze przeciwko 

koronawirusowi ludzkiemu 

HCoV-229E na podst. ISO 21702. 

99,96% wirusa na naszych 

poręczach PVC wyeliminowano po 

dwóch godzinach

COMBO’DUO
ODBOJOPORĘCZ OCHRONNA – WYS. 160 MM

Produkt ten łączy funkcję 
poręczy z naścienną odbojnicą 
ochronną, a tym samym 
można jednym produktem 
zastąpić dwa różne 
zabezpieczenia.

Combo’Duo doskonale 
sprawdza się w szpitalach, 
klinikach, szkołach i 
zakładach opiekuńczych 
– delikatnie fakturowane 
wykończenie z matowym 
efektem dobrze kryje ślady 
eksploatacji.

ZASTOSOWANIA

•  Opis: poręcz ochronna (Combo’Duo produkcji SPM) z polichlorku winylu o drobnej fakturze 
(faktura Optimixt produkcji SPM) i działaniu antybakteryjnym, o odporności ogniowej 
w klasie Bs2d0, o grubości 2 mm, w jednolitym kolorze. Wysokość poręczy wynosi 160 mm, 
grubość maksymalna przekroju 94 mm, głębokość 44 mm. Składa się z rurowego przekroju 
górnego w roli pochwytu (o średnicy 38 mm) i dolnej naściennej szyny ochronnej. Profi l PVC 
mocuje się na ciągłym profi lu aluminiowym, zaś wykończenia stanowią elementy PVC 
o delikatnej fakturze (do wykonania zakończeń przyściennych oraz narożników wewnętrznych 
i zewnętrznych pod kątem 90°). Produkt montuje się na wsporniku ściennym z PVC. Produkt 
posiada złącza bakteriobójcze.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, 
które mogłyby podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie 
zawiera PBT ani BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia 
i cynku. Poziom emisji lotnych związków chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń 
oznaczono metodą z normy ISO 16000-6 i oceniono jako „bardzo niski” (A+). Produkt nadaje się 
w 100% do recyklingu.

• Kolor: dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profi lu nad podłogą: 0,90 m. 

Mocowanie na wspornikach przytwierdzonych do podłoża co 0,80 m między osiami środkowymi 
elementów (lub 0,60 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu ruchu lub lekkich ścianek 
działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej). Zakończenia przyścienne profi lu 
i narożniki montowane wkrętami samowiercącymi.

OPIS TECHNICZNY

BAKTERIOBÓJCZE 
na zamówienie

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

Zakończenie przyścienne

Wkręt samowiercący Wspornik
ścienny

Złącze 
bakteriobójcze

Narożnik 
zewnętrzny 90°

Profi l PVC 
z drobną fakturą

Profi l aluminiowy 
ciągły

Złącze 
bakteriobójcze

Narożnik 
wewnętrzny 90°
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DESCRIPTION

•  Model: Combo’Duo protection 

handrail

• Height: 160 mm

• Length: 4 m

•  Tubular upper part diameter: 38 mm

• Depth: 44 mm

• Overall projection: 94 mm

•  Stand-off from the wall: 50 mm

•  Material: 2 mm thick antibacterial 

and Bs2d0 fire-rated PVC, solid 

colour, bactericidal joint

•  Surface finish: slightly textured 

("Optimixt" grain*)

•   Fixing: on PVC spacers to be fitted at 

0.80 m centres (0.60 m centre in 

heavy traffic corridors and on light 

partitions like plasterboard)

•  Colours: 4 standard

*  “Optimixt“ grain: optimal combination of scratch 
resistance, hygiene and aesthetic.

Combo’Duo 160 // 4 colours*

* and 27 colours on request (Please contact us)

Plaster-
board

Aluminium profile
1.75 mm thick

Metal
expansion
plug PVC fixing spacer

Solid colour and antibacterial  
slightly textured PVC profile 
2 mm thick

Diameter  
38 mm

21

•  Model: Odbojoporęcz ochronna 
Combo’Duo

• Wysokość: 160 mm
• Długość: 4 m
•  Średnica górnego profi lu 

rurowego: 38 mm
• Głębokość: 44 mm
•  Grubość maksymalna przekroju: 

94 mm
• Odstęp od ściany: 50 mm
•  Materiał: PVC antybakteryjny 

i ognioodporny w klasie Bs2d0 
o grubości 2 mm, kolor jednolity, 
złącze bakteriobójcze

•  Wykończenie powierzchni: faktura 
drobna (typu Optimixt*)

•  Mocowanie: do wsporników 
ściennych z PVC przytwierdzonych 
do podłoża co 0,80 m między 
osiami środkowymi elementów 
(lub 0,60 m w przypadku korytarzy 
o wysokim natężeniu ruchu lub 
lekkich ścianek działowych, np. 
wykonanych z płyty gipsowo-
kartonowej)

• Kolory: 4 w palecie standardowej
* Faktura Optimixt: optymalne połączenie 
odporności na zarysowania, higieniczności 
i walorów estetycznych.

OPIS

Średnica 
38 mm

Metalowy 
kołek 
rozporowy

Płyta 
gipsowo-
kartonowa

Wspornik 
ścienny 
z PVC

Profi l aluminiowy 
o grubości 
1,75 mm

Profi l PVC o gr. 2 mm, 
drobnej fakturze, kolor 
jednolity, antybakteryjny

* oraz paleta 27 kolorów na zamówienie (prosimy o kontakt)

Combo’Duo 160 // wersje kolorystyczne: 4 *
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LINEA’TOUCH - PVC SHEATHED

SPECIFICATION

•  Description: trilobed handrail with PVC sheath (Linea’Touch or Linea’Touch+ - PVC sheathed as 
manufactured by SPM) with a cross section from 28 to 40 mm to give it an ergonomic and 
anti-rotation design. It is 42 mm high, 40 mm width and projects 80 mm from the wall (or 
90 mm on request). It consists of a 2 mm thick continuous aluminium profile, or a 5 mm one 
for the reinforced version, covered by a 2 mm thick smooth and antibacterial, PVC sheath, 
achieving Bs2d0 fire-rating with solid colour, and a closer underneath. A protective film is 
specified to minimise cleaning before acceptance. The section comprises a groove into which 
brackets and closer slide and lock. Wall fixing is by silver anodised effect aluminium brackets 
with 2-point self-locking: 20 mm wide refined bracket or 55 mm wide bugled bracket (for Linea 
Touch) or 80 mm wide reinforced bracket (for the reinforced Linea’Touch+). Wall fixing is also 
available by swan-neck with 70 mm rose brackets, in brushed stainless steel, 3 point 
self-locking. The axial position of the brackets provides an excellent guiding. Various smooth 
and antibacterial PVC accessories achieving Bs2d0 fire-rating with solid colour (flat or beveled 
endcaps, classic or extended and curved wall returns, 90° internal/external angle or made-to-
measure from 90° to 135°), supplied with bactericidal joints, are available to finish the handrail 
assembly and are sleeved into the profile with clamping screws. All technical solutions are 
available to ensure continuity around corners (90° or made-to-measure), in staircases (3-way 
“universal joint” rotation angle -Rapid’Angle® as manufactured by SPM), across service ducts 
(quick removable assembly wedge) and around curved sections (pre-curved in the factory). 
These handrails achieve an impact resistance in excess of 70 Joules -i.e. an impact of more 
than 220 kg travelling at 2 kmh- (for Linea’Touch) and of 110 Joules -i.e. an impact of more 
than 320 kg travelling at 2 kmh- (for the reinforced version Linea’Touch+).

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH 
restriction are used in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation 
process is used. The emission level of volatile substance in inside air has been tested 
according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 
2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range. 

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above floor level. Fixes to 2-point or 
3-point self-locking brackets, depending on the model, screwed to the wall at 1.20 m centres 
(0.80 m centres in heavy traffic corridors and on light partitions like plasterboard). Wall 
returns, endcaps and angles to be fixed with 2.5 mm Allen clamping screws.

APPLICATIONS

Developed with the help of 

architects and designers, the 

Linea’Touch handrail combines 

design, ergonomics and extreme 

impact resistance.

Its exclusive trilobed shape, 

validated by ergonomists, provides 

an excellent grip while protecting 

the walls effectively and discreetly.

Thanks to its large choice of 

accessories and colours for endless 

combinations, Linea’Touch handrail 

is also available in a reinforced 

version in order to offer an unity of 

design throughout the building, 

whatever the level of protection 

required.

Linea’Touch can be used in all 

public areas, delivering aesthetic 

harmony from light to heavy traffic 

areas: hospitals, clinics, retirement 

homes, hotels, public buildings, 

offices.

It can be bent and provides various 

technical solutions for continuity in 

staircases and in front of service 

ducts. 

It is fitted with bactericidal joints 

(refer to page 114).

TRILOBED HANDRAILS - 40 MM WIDTH

Flat
endcap

Beveled
endcap

Extended 
and curved
wall return

Internal/external angle (90°) or
made-to-measure angle (90° to 135°)

Trilobed smooth PVC
sheathed handrail on
continuous aluminium
profile with closer

Bactericidal
joint

Wall  
return

Adjustable and variable
3D angle (80° to 180°)
Rapid’Angle®

LINEA’TOUCH +

20 mm refined  
self-locking 
aluminium bracket 
silver anodised 
effect

80 mm reinforced  
self-locking 
aluminium bracket 
silver anodised 
effect

55 mm bugled  
self-locking 
aluminium bracket 
silver anodised 
effect

Swan-neck  
with 70 mm rose  
self-locking brushed 
stainless steel 
bracket

LINEA’TOUCH -  W OSŁONIE PVC 
PORĘCZE TRÓJGRANIASTE – SZER. 40 MM

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

BAKTERIOBÓJCZE 
na zamówienie

Narożniki regulowane w trzech 
kierunkach (80°–180°)
Rapid’ Angle®

Zaślepka 
końcowa 
okrągła

Zaślepka 
końcowa 
płaska

Złącze
bakteriobójcze

Zakończenie 
przyścienne, 
przedłużane 
i zakrzywione

Zakończenie 
przyścienne

WIRUSOBÓJCZY*

99,96%

*działanie wirusobójcze 

przeciwko koronawirusowi

ludzkiemu HCoV-229E na 

podst. ISO 21702. 99,96% wirusa 

na naszych poręczach PVC 

wyeliminowano po dwóchgodzinach

Poręcz Linea’Touch została 
opracowana we współpracy 
z architektami i projektantami 
wnętrz, oferując walory wzornicze, 
ergonomię użytkowania i bardzo 
wysoką wytrzymałość na uderzenia.
Wyjątkowy przekrój trójgraniasty 
nadaje im schludnego wyglądu, 
a jednocześnie zapewnia 
bezpieczny chwyt, co potwierdzają 
specjaliści od ergonomii.
Dzięki bogatej palecie 
akcesoriów i obszernej gamie 
wersji kolorystycznych poręcze 
Linea’Touch można projektować 
w nieograniczony sposób. 
Są dostępne także w wersji 
wzmocnionej. Mogą łatwo 
harmonizować z architekturą całego 
obiektu bez względu na oczekiwany 
od nich stopień ochrony.
Linea’Touch nadaje się do 
wszelkich obiektów publicznych, 
gdzie wpisze się idealnie w 
wykończenie pomieszczeń zarówno 
o małym, jak i dużym natężeniu 
ruchu, m.in. szpitalach, domach 
spokojnej starości, hotelach i biurach.
Istnieje możliwość gięcia profi li 
i przewidziano dla nich szereg 
rozwiązań technicznych 
umożliwiających prowadzenie w 
klatkach schodowych oraz przed 
otworami rewizyjnymi w ścianach.
Produkt ma złącza bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA

•  Opis: poręcz trójgraniasta z osłoną PVC (Linea’Touch lub Linea’Touch+ – w osłonie PVC fi rmy SPM) 
o przekroju od 28 do 40 mm, o ergonomicznym kształcie chroniącym dłoń przed ślizganiem się 
wokół profi lu i gwarantującym pewny chwyt. Wysokość 42 mm, szerokość 40 mm, grubość ogólna 
profi lu (odległość od ściany) 80 mm (lub 90 mm na zamówienie). Profi l aluminiowy ciągły o grubości 
2 mm lub 5 mm w wersji wzmocnionej, przykryty gładką, antybakteryjną osłoną z polichlorku winylu 
o grubości 2 mm, o klasyfi kacji ogniowej Bs2d0, w kolorze jednolitym, z dopasowaną maskownicą 
pod spodem. Produkt z folią ochronną ułatwiającą utrzymanie czystości przed odbiorem montażu. 
Profi l ma wyżłobienie do którego wsuwa się wsporniki, akcesoria i maskownicę na zatrzaski. 
Mocowanie naścienne za pomocą wsporników aluminiowych z anodowaniem w kolorze srebrnym 
satynowym z 2-punktowym zatrzaskiem samoblokującym: wsporniki wąskie o szerokości 20 mm 
lub szerokie wypukłe 55 mm (dla poręczy standardowej Linea’Touch) lub wsporniki wzmocnione 80 
mm (dla wzmocnionej poręczy Linea’Touch+). Mocowanie naścienne również za pomocą wspornika 
typu „gęsia szyja” z rozetą 70 mm, wykonanymi ze szczotkowanej stali nierdzewnej i 3-punktowym 
zatrzaskiem samoblokującym. Połączenie wsporników z profi lem w osi środkowej poręczy znacznie 
ułatwia bezpieczne z niej korzystanie. Dostępny jest szereg rozmaitych akcesoriów z PVC w jednolitych 
kolorach, o gładkiej, antybakteryjnej powierzchni, o klasie odporności na ogień Bs2d0 (zaślepki okrągłe 
i płaskie, zakończenia przyścienne standardowe lub przedłużane, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 
90° oraz wykonane na zamówienie w granicach 90-135°), ze złączami bakteriobójczymi, do ukończenia 
montażu poręczy. Elementy te wkłada się na wcisk i montuje w profi lu poręczy wkrętami dociskowymi. 
Oferuje się komplet rozwiązań technicznych do wyprowadzenia profi lu wokół narożników (90° lub o 
kącie na zamówienie), w obrębie klatek schodowych (uniwersalne obrotowe narożniki trzykierunkowe 
– Rapid’Angle® fi rmy SPM), w poprzek rewizji technicznych (szybkorozłączny klin montażowy) i wokół 
krzywizn budowli (elementy te są gięte fabrycznie). Poręcz znosi uderzenia o energii powyżej 70 J, czyli 
ponad 220 kg masy poruszającej się z prędkością 2 km/h (w wersji standardowej Linea’Touch) lub 110 
J, czyli ponad 320 kg masy poruszającej się z prędkością 2 km/h (w wersji wzmocnionej Linea’Touch+).

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, które 
mogłyby podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani 
BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom emisji 
lotnych związków chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą z normy ISO 
16000-6 i oceniono jako „bardzo niski” (A+) Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

• Kolor: dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profi lu nad podłogą 0,90 m. Mocowane 

do dwupunktowych lub trzypunktowych wsporników samoblokujących przytwierdzanych co 1,20 
m między osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu 
ruchu lub lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej). Zakończenia 
przyścienne, zaślepki końcowe i kątowniki montuje się na śruby z gniazdem imbusowym 2,5 mm.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz gładka o przekroju 
trójgarniastym z osłoną 
PVC na ciągłym profi lu 
aluminiowym 
ze zwornikiem

Narożnik anodowany 90° 
wewnętrzny lub zewnętrzny lub 

o kącie na zamówienie (90° – 135°)

Wspornik 
wąskoprofi lowy 
20 mm
samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik 
wypukły 55 mm, 
samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik „gęsia 
szyja” z rozetą 70 
mm, samoblokujący, 
stal nierdzewna 
szczotkowana

Wspornik 
wzmocniony 80 mm, 
samoblokujący, 
anodowany na 
kolor satynowego 
srebra
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self-locking aluminium 
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(overall projection 80 mm)

00
33

 S
la

te

00
04

 G
ra

ni
te

00
09

 S
ie

nn
a

00
05

 S
ch

is
t

00
07

 W
ic

ke
r

00
32

 F
lin

t

00
03

 C
la

y

00
14

 C
in

na
m

on

00
10

 B
ar

k

00
06

 Iv
or

y

00
08

 S
an

d

00
31

 A
lu

m

00
02

 G
ra

ve
l

00
01

 C
ha

lk

00
11

 P
eb

bl
e

00
13

 G
re

ig
e

00
19

 U
ltr

am
ar

ine

00
25

 E
m

er
al

d

00
23

 M
ea

do
w

00
24

 B
am

bo
o

00
17

 B
lu

eb
el

l

00
18

 A
zu

re

00
16

 G
la

ci
er

00
15

 La
ve

nd
er

 gr
ey

00
27

 M
el

on

00
22

 A
pr

ic
ot

00
21

 S
tr

aw

00
29

 G
ar

ne
t

00
30

 Ir
is

00
28

 P
op

py

00
20

 D
en

im

NEW

VALIDATED BY
ERGONOMISTS

100%
antibacterial
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Bs2d0

NEW

DESCRIPTION

•  Model: Linea’Touch or Linea’Touch+ 

(reinforced version) - PVC sheathed - 

trilobed handrail

•  Cross section: height 42 x width 40 mm

• Length: 4 m

•  Overall Projection: 80 mm (90 mm on 

request)

•  Stand-off from wall: 40 mm (50 mm on 

request)

•  Material: antibacterial and Bs2d0 

fire-rated PVC, solid colour, on continuous 

aluminium profile, bactericidal joint

•  Fixing: on self-locking brackets 

 -  refined, bugled or reinforced, 2-point fixing 

in aluminium, silver anodised effect

 -  swan-neck with 70 mm rose, 3 point 

fixing in brushed stainless steel 

    screwed to the wall every 1.20 m  

(0.80 m centres in heavy traffic 

areas and on light partitions like 

plasterboard) 

• Colours: 31 standard

Linea’Touch - PVC Sheathed // 31 colours

129

Available in LED 
option (p.130-131)

80 mm reinforced  
self-locking aluminium bracket
silver anodised effect 
(overall projection 90 mm)

Specifications and section drawings on  

our website www.spm-international.com

 BimObject in Revit and Archicad

20 mm refined  
self-locking aluminium bracket
silver anodised effect  
(overall projection 80 mm)

80 mm reinforced  
self-locking aluminium bracket
silver anodised effect  
(overall projection 80 mm)

LINEA’TOUCH + REINFORCED VERSION

Silver  
anodised
effect
aluminium
fixing 
bracket

Silver 
anodised 

effect
aluminium 

fixing 
bracket

Aluminium
profile
2 mm thick

Aluminium
profile

5 mm thick

Plaster-
board

Plaster-
board

Metal
expansion
plug

Metal
expansion

plug
Solid colour
smooth and
antibacterial
PVC sheath
2 mm thick

Solid colour smooth and
antibacterial PVC sheath 2 mm thick

Swan-neck with 70 mm rose  
self-locking brushed stainless  
steel bracket 
(overall projection 80 mm)

Linea’Touch w osłonie PVC //  wersje kolorystyczne: 31

NOWOŚĆ

Dostępne również 
z podświetleniem LED

•  Model: Poręcz trójgarniasta Linea’Touch 
w osłonie PVC oraz Linea’Touch+ 
(wzmocniona)

•  Przekrój poprzeczny: wysokość 42 x 
szerokość 40 mm

• Długość: 4 m
•  Grubość maksymalna przekroju: 80 mm 

(90 mm na zamówienie)

•  Odległość od ściany: 40 mm (50 mm na 
zamówienie)

•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny 
(Bs2d0), jednolity kolor na ciągłym profilu 
aluminiowym ze złączami bakteriobójczymi

•   Mocowanie: na wspornikach samoblokujących 
wsporniki wąskoprofilowe, wypukłe lub 
wzmocnione, mocowanie 2-punktowe, 
aluminium anodowane na kolor satynowego 
srebra

  - wspornik „gęsia szyja” z rozetą 70 mm, 
mocowanie 3-punktowe, stal nierdzewna 
szczotkowana przytwierdzane co 1,20 m 
między osiami środkowymi elementów 
(lub 0,80 m w przypadku korytarzy 
o wysokim natężeniu ruchu lub lekkich 
ścianek działowych, np. wykonanych z 
płyty gipsowo-kartonowej.)

• Kolory: 31 w palecie standardowej

OPIS

UZNANA PRZEZ
SPECJALISTÓW 
ERGONOMII

Wspornik wzmocniony 80 mm, 
samoblokujący, anodowany na kolor 
satynowego srebra 
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

WERSJA WZMOCNIONA LINEA’TOUCH +Wspornik wąskoprofi lowy 20 mm
samoblokujący, anodowany na kolor satynowego 
srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik wypukły 55 mm
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik wzmocniomy 80 mm
samoblokujący, aluminiowy 
anodowany na kolor satynowego 
srebra 
(grubość maksymalna przekroju 90 mm)

Wspornik „gęsia szyja” 
z rozetą 70 mm
samoblokujący, stal 
nierdzewna szczotkowana
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

NOWOŚĆ

Metalowy 
kołek 
rozporowy

Metalowy 
kołek 

rozporowy

Płyta 
gipsowo-
kartonowa

Płyta 
gipsowo-

kartonowa

Wspornik 
montażowy 
aluminiowy 
anodowany 

w kolorze 
srebrnym

Profi l 
aluminiowy 
o grubości 

5 mm

Antybakteryjny PVC, gładki, 
o jednolitym kolorze i grubości 2 mm

Profi l 
aluminiowy 
o grubości 
2 mm

Antybakteryjny 
PVC, gładki, 
o jednolitym 
kolorze 
i grubości 2 mm

Wspornik 
montażowy 
aluminiowy 
anodowany 
w kolorze 
srebrnym
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LINEA’TOUCH - DECOWOOD & ANODISED

SPECIFICATION

•  Description: trilobed wood effect handrail (Linea’Touch - Decowood as manufactured by SPM) 
or satin silver anodised aluminium handrail (Linea’Touch - Anodised as manufactured by 
SPM) with a cross section from 28 to 40 mm to give it an ergonomic and anti-rotation design. 
It is 42 mm high, 40 mm width and projects 80 mm from the wall (or 90 mm on request). It 
consists of a 2 mm thick satin silver anodised aluminium profile (Linea’Touch - Anodised) or 
of a 2 mm aluminium profile covered with wood effect PVC film (Linea’Touch - Decowood) 
and a closer underneath. The section comprises a groove into which brackets and closer 
slide and lock. Wall fixing is by silver anodised effect aluminium brackets with 2-point 
self-locking: 20 mm wide refined bracket or 55 mm wide bugled bracket. Wall fixing is also 
available by swan-neck with 70 mm rose brackets, in brushed stainless steel, 3 point self-locking. 
The axial position of the brackets provides an excellent guiding. Various smooth and 
antibacterial PVC accessories with solid colour (flat or beveled endcaps, classic or extended 
and curved wall returns, 90° internal/external angle or made-to-measure from 90° to 135°), 
supplied with bactericidal joints, are available in anodised look to finish the handrail assembly 
and are sleeved into the profile with clamping screws. All technical solutions are available to 
ensure continuity around corners (90° or made-to measure), in staircases (3-way “universal 
joint” rotation angle - Rapid’Angle® as manufactured by SPM), across service ducts (quick 
removable assembly wedge) and around curved sections (pre-curved in the factory). These 
handrails achieve an impact resistance in excess of 70 Joules, i.e., an impact of more than 
220 kg travelling at 2 km/h.

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH 
restriction are used in its manufacture, nor PBT/ BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation 
process is used. The emission level of volatile substance in inside air has been tested 
according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 
2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above floor level. Fixes to 2-point or 
3-point self-locking brackets, depending on the model, screwed to the wall at 1.20 m centres 
(0.80 m centres in heavy traffic corridors and on light partitions like plasterboard). Wall 
returns, endcaps and angles to be fixed with 2.5 mm Allen clamping screws.

APPLICATIONS

With a wood effect or satin 
silver anodised aluminium 
finish, the Linea’Touch 
handrails combine design, 
ergonomics and elegance. 
Their exclusive trilobed 
shape, validated by 
ergonomists, provides an 
excellent grip discreetly.

Thanks to their large choice 
of accessories, they fit into all 
insides of buildings open to 
the public with light traffic: 
corridors and staircases in 
retirement homes, schools, 
hotels, apartment blocks, 
public buildings, offices.

They can be bent and provide 
various technical solutions 
for continuity in staircases 
and in front of service ducts.

They are fitted with 
bactericidal joints (refer to 
page 114).

TRILOBED HANDRAILS - 40 MM WIDTH
BACTERICIDAL JOINT

Wood 
effect or 
anodised 
look
flat 
endcap

Wood 
effect or 
anodised 
look
beveled 
endcap

Anodised 
look
extended 
and curved
wall return

Anodised look 90° internal/external
angle or made-to-measure angle

(90° to 135°)

Satin silver anodised 
or wood effect trilobed
handrail with closer

Bactericidal
joint

Anodised 
look
wall  
return

Anodised look
adjustable and variable
3D angle (80° to 180°)
Rapid’Angle®

20 mm refined  
self-locking aluminium 
bracket silver anodised 
effect

55 mm bugled  
self-locking aluminium 
bracket silver anodised effect

Swan-neck  
with 70 mm rose  
self-locking brushed 
stainless steel bracket

Poręcze Linea’Touch łączą 
w sobie dobre wzornictwo, 
ergonomię i elegancki wygląd.
Są dostępne w wykończeniu 
drewnopodobnym lub 
z anodyzowanego aluminium 
w kolorze satynowego srebra.
Wyjątkowy przekrój 
trójgraniasty nadaje im 
schludnego wyglądu, 
a jednocześnie zapewnia 
bezpieczny chwyt, co 
potwierdzają specjaliści od 
ergonomii.
Dzięki szerokiej ofercie 
akcesoriów łatwo wpisują 
się we wszystkie wnętrza 
budynków publicznych 
i niewielkim natężeniem 
ruchu: w korytarze i klatki 
schodowe w domach opieki, 
szkołach, hotelach, blokach 
mieszkalnych, budynkach 
użyteczności publicznej, czy 
biurach.
Istnieje możliwość gięcia 
profi li i przewidziano dla nich 
szereg rozwiązań technicznych 
umożliwiających prowadzenie 
w klatkach schodowych oraz 
przed otworami rewizyjnymi 
w ścianach.
Produkt ma złącza 
bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA

•  Opis: poręcz trójgraniasta z wykończeniem drewnopodobnym (Linea’Touch – Decowood fi rmy SPM) 
lub aluminiowym anodyzowanym na kolor satynowego srebra (Linea’Touch – Anodised fi rmy SPM) 
o przekroju od 28 do 40 mm, o ergonomicznym przekroju chroniącym dłoń przed ślizganiem się 
wokół profi lu i gwarantującym pewny chwyt. Wysokość 42 mm, szerokość 40 mm, grubość ogólna 
profi lu (odległość od ściany) 80 mm (lub 90 mm na zamówienie). Składa się z profi lu aluminiowego 
anodyzowanego na kolor satynowego srebra (Linea’Touch - Anodised) o grubości 2 mm lub profi lu 
aluminiowego o grubości 2 mm pokrytego folią PVC drewnopodobną (Linea’Touch - Decowood) oraz 
maskownicą pod profi lem. Profi l ma wyżłobienie do którego wsuwa się wsporniki, akcesoria 
i maskownica na zatrzaski. Mocowanie naścienne za pomocą wsporników aluminiowych z anodowaniem 
w kolorze srebrnym satynowym z 2-punktowym zatrzaskiem samoblokującym: wsporniki wąskie 
o szerokości 20 mm lub szerokie wypukłe 55 mm. Mocowanie naścienne również za pomocą wspornika 
typu „gęsia szyja” z rozetą 70 mm, wykonanymi ze szczotkowanej stali nierdzewnej i 3-punktowym 
zatrzaskiem samoblokującym. Połączenie wsporników z profi lem w osi środkowej poręczy znacznie 
ułatwia bezpieczne z niej korzystanie. Dostępny jest szereg rozmaitych akcesoriów z PVC w jednolitych 
kolorach, o gładkiej, antybakteryjnej powierzchni kolor(zaślepki okrągłe i płaskie, zakończenia 
przyścienne standardowe lub przedłużane, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 90° oraz wykonane 
na zamówienie w granicach 90-135°), ze złączami bakteriobójczymi, do ukończenia montażu poręczy, 
dostępne są wykończone z efektem anodowania. Elementy te wkłada się na wcisk i montuje w profi lu 
poręczy wkrętami dociskowymi. Oferuje się komplet rozwiązań technicznych do wyprowadzenia profi lu 
wokół narożników (90° lub o kącie na zamówienie), w obrębie klatek schodowych (uniwersalne obrotowe 
narożniki trzykierunkowe – Rapid’Angle® fi rmy SPM), w poprzek rewizji technicznych (szybkorozłączny 
klin montażowy) i wokół krzywizn budowli (elementy te są gięte fabrycznie). Poręcze znoszą uderzenia 
o energii powyżej 70 J, czyli ponad 220 kg masy poruszającej się z prędkością 2 km/h.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, które 
mogłyby podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. 
Tworzywo produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom emisji lotnych 
związków chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą z normy ISO 16000-6 
i oceniono jako „bardzo niski” (A+) Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

• Kolor: dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profi lu nad podłogą 0,90 m. Mocowane do 

dwupunktowych lub trzypunktowych wsporników samoblokujących przytwierdzanych co 1,20 m między 
osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu ruchu 

 lub lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej). Zakończenia przyścienne,   
 zaślepki końcowe i kątowniki montuje się na śruby z gniazdem imbusowym 2,5 mm.

OPIS TECHNICZNY

LINEA’TOUCH- DECOWOOD 
(DREWNOPODOBNE) I ANODISED (ANODOWANE)
PORĘCZE TRÓJGRANIASTE – SZER. 40 MM

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

Drewno-
podobne lub 
anodowane 
aluminiowe 
zaślepki 
końcowe 
okrągłe

Drewno-
podobne lub 
anodowane 
aluminiowe 
zaślepki 
końcowe 
płaskie

Narożnik anodowany 90° 
wewnętrzny lub zewnętrzny lub 

o kącie na zamówienie (90° – 135°)

Poręcz o przekroju 
trójgarniastym, 
o barwie satynowego 
srebra lub 
drewnopodobna, 
z dopasowaną 
maskownicą

Złącze 
bakteriobójcze

Zakończenie 
przyścienne 
anodowane, 
przedłużane 
i zakrzywione

Zakończenie 
przyścienne 
anodowane

Anodowane aluminiowe 
narożniki regulowane 
w trzech kierunkach 
(80° – 180°) Rapid’Angle®

Wspornik wąskoprofi lowy 20 mm
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra

Wspornik wypukły 55 mm
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra

Wspornik „gęsia szyja” z rozetą 
70 mm
samoblokujący, stal nierdzewna 
szczotkowana

24
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55 mm bugled  
self-locking aluminium bracket
silver anodised effect 
(overall projection 80 mm)
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DESCRIPTION

•  Model: Linea’Touch - Decowood or 

Anodised - trilobed handrail

• Cross section: height 42 mm x width 40 mm

• Length: 4 m

•  Overall projection: 80 mm (90 mm on 

request)

•  Stand-off from wall: 40 mm (50 mm on 

request)

•  Material: 10 micron satin silver anodised 

aluminium or wood effect PVC, bactericidal 

joint

•  Fixing: on self-locking brackets 

 - r efined, bugled or reinforced, 2-point fixing 

in aluminium, silver anodised effect

 -  swan-neck with 70 mm rose,  

3 point fixing in brushed stainless steel 

     screwed to the wall every 1.20 m (0.80 m 

centres in heavy traffic areas and on light 

partitions like plasterboard) 

•  Colours: 

- 6 wood effect standard decors for  

   Linea’Touch - Decowood 

- satin silver anodised for Linea’Touch -  

   Anodised

Silver anodised effect
aluminium bracket

Satin silver
anodised
aluminium,
2 mm thick

Plaster-
board

Metal
expansion
plug

Wood effect decor Satin silver anodised
aluminium

Linea’Touch - Decowood 
// 6 wood effect decors

Linea’Touch 
Anodised

20 mm refined  
self-locking aluminium bracket
silver anodised effect 
(overall projection 80 mm)

LINEA’TOUCH 
DECOWOOD

LINEA’TOUCH 
ANODISED

Wood effect 
decor

Available in LED 
option (p.134-135)

80 mm reinforced  
self-locking aluminium bracket
silver anodised effect  
(overall projection 90 mm))

Swan-neck with 70 mm rose  
self-locking brushed  
stainless steel bracket 
(overall projection 80 mm)

Specifications and section drawings on  

our website www.spm-international.com

 BimObject in Revit and Archicad

•  Model: Linea’Touch – Decowood (drewnopodobna) 
lub Anodised (anodowana)

 – poręcz trójgarniasta
•  Przekrój poprzeczny: wysokość 42 mm x 

szerokość 40 mm
• Długość: 4 m
•  Grubość maksymalna przekroju: 80 mm (90 mm 

na zamówienie)
•  Odległość od ściany: 40 mm (50 mm na 

zamówienie)
•  Materiał: Profil PVC anodyzowany, 10 mikronów, 

o wykończeniu w kolorze satynowego srebra lub 
drewnopodobnym, ze złączem bakteriobójczym

•  Mocowanie: na wspornikach samoblokujących
 -  wsporniki wąskoprofilowe, wypukłe lub 

wzmocnione, mocowanie 2-punktowe, 
aluminium anodowane na kolor satynowego 
srebra

 -  wspornik „gęsia szyja” z rozetą 70 mm, 
mocowanie 3-punktowe, stal nierdzewna 
szczotkowana przytwierdzane co 1,20 m między 
osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w 
przypadku korytarzy o wysokim natężeniu ruchu 
lub lekkich ścianek działowych, np. wykonanych 
z płyty gipsowo-kartonowej.)

• Kolory:
 -  6 standardowych dekorów drewnopodobnych 

dla Linea’Touch Decowood
 -  anodowanie na kolor satynowy srebrny dla

Linea’Touch Anodised

OPIS

Ozdobna imitacja 
drewna

Metalowy 
kołek 
rozporowy

Płyta 
gipsowo-
kartonowa

Wspornik aluminiowy 
anodowany w kolorze 
srebrnym

Anodowanie 
na kolor satynowego 
srebra, grubość 
2 mm

Dekor drewnopodobny

Profi l aluminiowy 
anodyzowany o barwie 
satynowego srebra

UZNANA PRZEZ
SPECJALISTÓW 
ERGONOMII

Wspornik wypukły 55 mm
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik wzmocniomy 80 mm
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra
(grubość maksymalna przekroju 90 mm)

NOWOŚĆ

Wspornik „gęsia szyja” 
z rozetą 70 mm
samoblokujący, stal 
nierdzewna szczotkowana
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

NOWOŚĆ

Wspornik wąskoprofi lowy 20 mm
aluminiowy samoblokujący, anodowany 
na kolor satynowego srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Linea’Touch Decowood 
// 6 dekorów drewnopodobnych

Dostępne 
z podświetleniem LED

Linea’Touch 
Anodised 

25



LINEA’TOUCH LED - PVC SHEATHED

DESCRIPTION

•  Model: Linea’Touch LED - PVC sheathed - trilobed 

handrail

• Cross section: height 42 mm x width 40 mm

• Length:

 - Handrail: 4 m

 - LED band: 5 m (cuttable)

 - Coloured filter: 1 m

• Overall Projection: 80 mm

• Stand-off from wall: 40 mm

•  Material: antibacterial and Bs2d0 fire-rated PVC, solid 

colour, on continuous aluminium profile, bactericidal 

joint

•  Fixing: on bugled and quick removable 2-point self-

locking aluminium brackets, silver anodised effect, 

screwed to the wall every 1.20 m (0.80 m centres in 

heavy traffic areas and on light partitions like 

plasterboard)

• Colours: 

 - 31 standard for the handrail

 - 5 standard for the optional coloured filter

APPLICATIONS

The new Linea’Touch LED handrail is designed to help people move 

around safely in corridors and traffic areas. Thanks to its exclusive 

trilobed shape, developed with our partner architects and validated by 

ergonomists, the Linea’Touch LED handrail provides an excellent 

handgrip while protecting walls effectively and now offers a user guiding 

system thanks to integrated lighting.

Ideal in hospitals, clinics, retirement homes, disability centers, 

performance venues, hotels, offices, etc., the LED handrail provides 

comfort and safety for your users and staff, along with design and 

aesthetics for your establishment. With Linea’Touch LED, create your 

customised ambiance, for each area, department or floor.

The Linea’Touch LED handrail operates with a 24 VDC 60 W dimmable 

power supply box for a maximum handrail length of 8 meters. The 

internal/external angle pieces have an integrated power cable for 

connection with the LED bands. The power supply can be placed in a 

false ceiling or electrical cabinet for easier maintenance (intervention by 

an electrician is recommended). A switch, programmer or proximity 

sensor can be associated with the handrail.

Refer to the Installation Procedures.

It is fitted with bactericidal joints (refer to page 114).

TRILOBED HANDRAILS - 40 MM WIDTH

Option: 
Coloured filter LED band

Wall  
return

Wire 
connector

Trilobed smooth PVC
sheathed handrail on
continuous aluminium
profile with closer

Bactericidal 
joint

55 mm bugled  
Quick removable  
self-locking aluminium bracket  
silver anodised effect

90° internal/external angle or 
made-to-measure (90° to135°)
with integrated wire connector

BACTERICIDAL JOINT

Linea’Touch z podświetleniem LED została zaprojektowana, aby 
pomóc ludziom bezpiecznie poruszać się po korytarzach i w ciągach 
komunikacyjnych. Opracowany wspólnie z architektami, wyjątkowy 
przekrój trójgraniasty nadaje im schludnego wyglądu, a jednocześnie 
zapewnia bezpieczny chwyt, co potwierdzają specjaliści od ergonomii, 
chroniąc skutecznie ściany przed uderzeniami. Podświetlenie LED 
w Linea’Touch jest elementem orientacji kierunkowej.
Produkt nadaje się idealnie do szpitali, klinik, domów opieki, ośrodków 
dla niepełnosprawnych, obiektów kulturalnych, hoteli czy biur. 
Poręcz z podświetleniem LED to bezpieczeństwo i wygoda poruszania 
się dla pracowników obiektów i ich podopiecznych, Dzięki poręczom 
Linea’Touch LED stworzysz niebanalne wnętrza w każdym pomieszczeniu. 
Poręcz Linea’Touch LED współpracuje z zasilaczem 24 VDC 60 W ze 
ściemniaczem – przewiduje się po jednym zasilaczu na 8 m długości 
produktu. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych wbudowano 
kabel zasilania do podłączania listw LED w poręczach. Zasilacz można 
zamontować w sufi cie podwieszanym lub puszce elektroinstalacyjnej, 
co ułatwi dostęp rewizyjny (montaż należy powierzyć elektrykowi z 
uprawnieniami). Zasilanie do poręczy można doprowadzić łącznikiem 
oświetleniowym, programatorem lub czujnikiem ruchu.
Patrz instrukcja montażu.
Produkt ma złącza bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA

•   Model: Linea’Touch LED – w osłonie PVC – poręcz 
trójgraniasta

• Przekrój poprzeczny: wysokość 42 mm x szerokość 40 mm:
• Długość:
 - Poręcz: 4 m
 - Listwa LED: 5 m (można ciąć na długość)
 - Filtr kolorowy światła: 1 m
• Grubość maksymalna przekroju: 80 mm
• Odległość od ściany: 40 mm
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny (Bs2d0), 

jednolity kolor na ciągłym profi lu aluminiowym ze złączami 
bakteriobójczymi

•  Mocowanie: do dwupunktowych, aluminiowych wsporników 
samoblokujących szybkorozłącznych, wykończonych 
anodowaniem na kolor satynowego srebra,

•  Przytwierdzane do podłoża co 1,20 m między osiami 
środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy 
o wysokim natężeniu ruchu lub lekkich ścianek działowych, 
np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej)

• Kolory:
-  31 w palecie standardowej dla poręczy
-  5 standardowych kolorów dodatkowego fi ltra koloru światła

OPIS

LINEA’TOUCH LED - W OSŁONIE PVC 
PORĘCZE TRÓJGRANIASTE – SZER. 40 MM

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

26

Narożnik wewnętrzny/zewnętrzny 
90° lub z kątem na zamówienie (90° 
– 135°) ze zintegrowanymi złączami 
przewodów zasilania dla LED

Złącze 
bakteriobójcze

Zakończenie 
przyścienneListwa LEDEwentualnie: 

Filtr kolorowy światła
Złącze 
przewodów

Poręcz gładka o przekroju trójgarniastym 
z osłoną PVC na ciągłym profi lu aluminiowym 
z maskownicą

Wspornik wypukły 55 mm
zybkorozłączny, samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra

BAKTERIOBÓJCZE 
na zamówienie

WIRUSOBÓJCZY*

99,96%

*działanie wirusobójcze 

przeciwko koronawirusowi

ludzkiemu HCoV-229E na 

podst. ISO 21702. 99,96% wirusa 

na naszych poręczach PVC 

wyeliminowano po dwóchgodzinach
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SPECIFICATION

Package: Capentry/Joinery

•  Description: trilobed handrail with PVC sheath and lighting LED system (Linea’Touch LED - PVC sheathed as manufactured by 
SPM) with a cross section from 28 to 40 mm to give it an ergonomic and anti-rotation design. It is 42 mm high, 40 mm width and 
projects 80 mm from the wall. It consists of a 2 mm thick continuous aluminium profile, covered by a 2 mm thick smooth and 
antibacterial PVC sheath, achieving Bs2d0 fire-rating with solid colour, a wire connector, a LED band of 5 meters which can be cut 
every 50 mm, and a closer underneath. A protective film is specified to minimise cleaning before acceptance. The section 
comprises a groove into which brackets and closer slide and lock. A colour filter (colour selected by architects from 
manufacturer’s standard range) can be inserted between the LED band and the closer. Wall fixing is by quick removable silver 
anodised effect aluminium bugled brackets with 2-point self-locking, 55 mm wide. The axial position of the brackets provides an 
excellent guiding. Various smooth and antibacterial PVC accessories, achieving Bs2d0 fire-rating with solid colour, (classic wall 
returns, 90° internal/external angles or made-to-measure from 90° to 135°), supplied with bactericidal joints, are available to 
finish the handrail assembly and are sleeved into profile with clamping screws. Technical solutions are available to ensure 
continuity around corners (90° or made-to-measure with integrated wire connector). In staircases (3-way “universal joint” rotation 
angle - Rapid’Angle® as manufactured by SPM) and across service ducts (Quick-removable assembly wedge) continuity is ensured 
without LED system. This handrail achieves an impact resistance in excess of 70 Joules -i.e. an impact of more than 220 kg 
travelling at 2 km/h. 

• Norms: CE compliant with European Directives, Class III (LED only).

•  Environment: 
- Electrical components (LED bands and cables): compliant with RoHS Directive. 

 -  Handrail and accessories: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH restriction are used in its 
manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation process is used. The emission level of volatile substance in 
inside air has been tested according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 2011  
nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above 
floor level. Fixes to 2-point quick removable assembly self-locking 
55 mm bugled bracket in aluminium screwed to the wall every 
0.80 m to 1.20 m centres (0.80 m centres in heavy traffic corridors 
and on light partitions like plasterboard). Wall returns and angles 
to be fixed with 2.5 mm Allen clamping screws. Operates with a 
dimmable 24 VDC constant voltage power supply box with 
sufficient power for a LED band of 9.6W/m (dimmable driver  
24 VDC 60W as supplied by SPM). The power supply and the 
electrical connection belong to the Electrical installation package.

Package: Electrical installation

•  The trilobed handrail with lighting LED system (Linea’Touch LED 
- PVC sheathed as manufactured by SPM), operates with a 
dimmable 24 VDC constant voltage power supply box with 
sufficient power for a LED band of 9.6W/m (dimmable driver  
24 VDC 60W as supplied by SPM) which gets the following 
characteristics:

 - Output voltage Uout: 24 VDC 
 - Max power: 60 W
 - Maximum length: 8 m
 - Graduation technology: 0-10 V PWM Resistance
 - Dimensions: 150 x 53 x 35 mm

•  The power supply and the electrical connection belong to the 
Electrical installation package.

Linea’Touch LED - PVC sheathed
// 31 colours

55 mm bugled  
Quick removable  
self-locking aluminium bracket  
silver anodised effect

40

80

40

42

85

57

 

Silver anodised 
effect aluminium
quick removable 

fixing bracket

Aluminium 
profile

2 mm thick
Plaster-

board

Metal 
expansion 

plug

Solid colour smooth  
and antibacterial PVC sheath

2 mm thick

LED  
band
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Linea’Touch LED - Coloured filter 

// 5 colours

Listwa LED:

Metalowy 
kołek 

rozporowy

Antybakteryjny PVC, gładki, 
o jednolitym kolorze 

i grubości 2 mm

Profi l 
aluminiowy o 

grubości 2 mm

Płyta 
gipsowo-

kartonowa

Wspornik 
montażowy 
aluminiowy 

szybkorozłączny, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik wypukły 55 mm
zybkorozłączny, samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra

OPIS TECHNICZNY

UZNANA PRZEZ
SPECJALISTÓW 
ERGONOMII

Linea’Touch LED – w osłonie PVC
// wersji kolorystycznych: 31

Linea’Touch LED - z fi ltrem kolorowym światła
// wersji kolorystycznych: 5

NOWOŚĆ

•    Opis: poręcz trójgraniasta z osłoną PVC i oświetleniem LED (Linea’Touch LED – w osłonie PVC firmy SPM) o przekroju od 28 do 40 mm, 
o ergonomicznym kształcie chroniącym dłoń przed ślizganiem się wokół profilu i gwarantującym pewny chwyt. Wysokość 42 mm, szerokość 40 
mm, grubość ogólna profilu (odległość od ściany) 80 mm. Składa się z profilu aluminiowego o grubości 2 mm pokrytego drewnopodobną folią PVC, 
gładką i antybakteryjną, ogniotrwałego (Bs2d0), ze złączem przewodów elektrycznych, listwą oświetleniową LED o długości 5 m docinaną co 50 mm 
oraz maskownicą pod spodem profilu. Produkt z folią ochronną ułatwiającą utrzymanie czystości przed odbiorem montażu. Profil ma wyżłobienie 
do którego wsuwa się wsporniki, akcesoria i maskownica na zatrzaski. Między listwę LED i makownicę można włożyć filtr kolorowy światła (kolor 
dobierany z palety standardowej producenta). Mocowanie naścienne za pomocą szybkorozłącznych wsporników aluminiowych typu wypukłego, 
anodyzowanych na kolor satynowego srebra, z 2-punktowymi zatrzaskami samoblokującymi, o szerokości 55 mm. Połączenie wsporników z 
profilem w osi środkowej poręczy znacznie ułatwia bezpieczne z niej korzystanie. Dostępny jest szereg rozmaitych akcesoriów z PVC o klasie 
odporności na ogień Bs2d0, w jednolitym kolorze (zakończenia przyścienne standardowe lub przedłużane, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 90° 
oraz wykonane na zamówienie w granicach 90-135°), ze złączami bakteriobójczymi, do ukończenia montażu poręczy. Elementy te wkłada się na 
wcisk i montuje w profilu poręczy wkrętami dociskowymi. Dostępne są rozwiązania techniczne do prowadzenia poręczy przez narożniki (o kącie 
90° lub wykonanym na zamówienie, w komplecie ze złączami przewodów zasilania dla LED). Ciągłe prowadzenie poręczy na klatkach schodowych 
(uniwersalne obrotowe narożniki trzykierunkowe – Rapid’Angle®, firmy SPM) oraz przed otworami rewizyjnymi (szybkorozłączny klin montażowy), 
lecz z przerwą w ciągłości listwy oświetleniowej LED. Poręcze znoszą uderzenia o energii powyżej 70 J, czyli ponad 220 kg masy poruszającej się z 
prędkością 2 km/h.

• Normy: CE, zgodnie z dyrektywami europejskimi, klasa III (tylko dla diod LED).
• Ochrona środowiska:
 - Podzespoły elektryczne (listwy LED i okablowanie): zgodne z dyrektywą RoHS.
 -  Poręcze i akcesoria montażowe: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, które mogłyby podlegać ograniczeniom 

na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia i 
cynku. Poziom emisji lotnych związków chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą z normy ISO 16000-6 i oceniono jako 
„bardzo niski” (A+) Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

• Kolor: dobierany z palety standardowej.
• Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profilu nad podłogą 0,90 m.
•   Mocowane do dwupunktowych, aluminiowych wsporników samoblokujących szybkorozłącznych typu wypukłego o szerokości 55 mm, 

przytwierdzanych co 0,80-1,20 m między osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu ruchu lub 
lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej.) Zakończenia przyścienne i kątowniki montuje się na śruby z gniazdem 
imbusowym 2,5 mm. Zasilanie z zasilacza 24 VDC z funkcją ściemniania, o mocy wystarczającej dla listw oświetleniowych LED 12 W/m (zasilacz ze 
ściemniaczem 24 VDC 60 W firmy SPM). Podłączenie zasilania i montaż zasilacza w komplecie z usługą montażu elektrycznego.

Przykładowe rozwiązanie: Instalacja elektryczna
•  Poręcz trójgarniasta z podświetleniem LED (Linea’Touch LED
 –  w osłonie PVC, firmy SPM), zasilana zasilaczem 24 VDC z funkcją 

ściemniania, o mocy wystarczającej dla listw oświetleniowych LED 12 W/m 
(zasilacz ze ściemniaczem 24 VDC 60 W firmy SPM), parametry zasilacza:

 - Napięcie wyjściowe Uout: 24 VDC  
 - Moc maksymalna: 60 W
 - Maksymalna długość: 8 m
 - Technika regulacji: oporowa sygnałem 0-10 V modulowanym PWM
 - Wymiary: 150 x 53 x 35 mm
•  Podłączenie zasilania i montaż zasilacza w komplecie z usługą montażu 

elektrycznego.

 



LINEA’TOUCH LED - DECOWOOD & ANODISED
TRILOBED HANDRAILS - 40 MM WIDTH

APPLICATIONS
The new Linea’Touch LED handrail is designed to help people move 

around safely in corridors and traffic areas. With a wood effect or satin 

silver anodised aluminium finish, the Linea’Touch LED handrails 

combine design, ergonomics and elegance. Thanks to its exclusive 

trilobed shape, developed with our partner architects and validated by 

ergonomists, Linea’Touch LED handrail provides an excellent handgrip 

and now offers a user guiding system thanks to integrated lighting.

Ideal in hospitals, clinics, retirement homes, disability centers, 

performance venues, hotels, offices, etc., the LED handrail provides 

comfort and safety for your users and staff, along with design and 

aesthetics for your establishment. With Linea’Touch LED, create your 

customised ambiance, for each area, department or floor.

The Linea’Touch LED handrail operates with a 24 VDC 60 W dimmable 

power supply box for a maximum handrail length of 8 meters. The 

internal/external angle pieces have an integrated power cable for 

connection with the LED bands. The power supply can be placed in a 

false ceiling or electrical cabinet for easier maintenance (intervention by 

an electrician is recommended). A switch, programmer or proximity 

sensor can be associated with the handrail.

Refer to the Installation Procedures.

It is fitted with bactericidal joints (refer to page 114).

DESCRIPTION

•  Model: Linea’Touch LED – Decowood or Linea’Touch LED 

- Anodised - trilobed handrail

• Cross section: height 42 mm x width 40 mm

• Length:

 - Handrail: 4 m

 - LED band: 5 m (cuttable)

 - Coloured filter: 1 m

• Overall Projection: 80 mm

• Stand-off from wall: 40 mm

•  Material: 10 micron satin silver anodised aluminium or 

wood effect PVC, bactericidal joint

•  Fixing: on bugled and quick removable 2-point self-

locking aluminium brackets, silver anodised effect, 

screwed to the wall every 1.20 m (0.80 m centres in heavy 

traffic areas and on light partitions like plasterboard.)

• Colours: 

 -  6 wood effect standard decors for Linea’Touch LED 

- Decowood

 - Satin silver anodised for Linea’Touch LED - Anodised

 - 5 standard for the optional coloured filter

55 mm bugled  
Quick removable  
self-locking aluminium bracket  
silver anodised effect

Anodised look  
90° internal/external angle 
or made-to-measure (90° to 135°)  
with integrated wire connector

Option: 
Coloured filter

Anodised 
look wall 
return

Wire 
connector

Satin silver anodised
or wood effect trilobed
handrail with closer

Bactericidal 
joint

LED band

BACTERICIDAL JOINT

Linea’Touch z podświetleniem LED została zaprojektowana, aby 
pomóc ludziom bezpiecznie poruszać się po korytarzach i w ciągach 
komunikacyjnych. Poręcze Linea’Touch LED łączą w sobie dobre 
wzornictwo, ergonomię i elegancki wygląd, a są dostępne w wykończeniu 
drewnopodobnym lub z anodyzowanego aluminium w kolorze satynowego 
srebra. Opracowany wspólnie z architektami, wyjątkowy przekrój 
trójgraniasty nadaje im schludnego wyglądu, a jednocześnie zapewnia 
bezpieczny chwyt, co potwierdzają specjaliści od ergonomii. Jednocześnie 
podświetlenie LED w Linea’Touch jest elementem orientacji kierunkowej.
Produkt nadaje się idealnie do szpitali, klinik, domów opieki, ośrodków 
dla niepełnosprawnych, obiektów kulturalnych, hoteli czy biur. Poręcz 
z podświetleniem LED to bezpieczeństwo i wygoda poruszania się dla 
pracowników obiektów i ich podopiecznych, Dzięki poręczom Linea’Touch 
LED stworzysz niebanalne wnętrza w każdym pomieszczeniu.
Poręcz Linea’Touch LED współpracuje z zasilaczem 24 VDC 60 W ze 
ściemniaczem – przewiduje się po jednym zasilaczu na 8 m długości 
produktu. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych wbudowano 
kabel zasilania do podłączania listw LED w poręczach. Zasilacz można 
zamontować w sufi cie podwieszanym lub puszce elektroinstalacyjnej, 
co ułatwi dostęp rewizyjny (montaż należy powierzyć elektrykowi z 
uprawnieniami). Zasilanie do poręczy można doprowadzić łącznikiem 
oświetleniowym, programatorem lub czujnikiem ruchu.
Patrz instrukcja montażu.
Produkt ma złącza bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA

•   Model: Linea’Touch LED – Decowood lub Linea’Touch LED – 
Anodised – poręcz trójgarniasta

•  Przekrój poprzeczny: wysokość 42 mm x szerokość 40 mm
•  Długość:
 - Poręcz: 4 m
 - Listwa LED: 5 m (można ciąć na długość)
 - Filtr kolorowy światła: 1 m
•  Grubość maksymalna przekroju: 80 mm
•  Odległość od ściany: 40 mm
•   Materiał: Profi l PCV anodyzowany, 10 mikronów, 

o wykończeniu w kolorze satynowego srebra lub 
drewnopodobnym, ze złączem bakteriobójczym

•   Mocowane do dwupunktowych, aluminiowych wsporników 
samoblokujących szybkorozłącznych, wykończonych 
anodowaniem na kolor satynowego srebra, przytwierdzanych 
co 1,20 m między osiami środkowymi elementów (lub 0,80 
m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu ruchu lub 
lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-
kartonowej.)

•  Kolory:
 -  6 standardowych dekorów drewnopodobnych dla 

Linea’Touch LED Decowood
 -  anodowanie na kolor satynowy srebrny dla Linea’Touch 

LED Anodised
 - 5 standardowych kolorów dodatkowego fi ltra koloru światła

OPIS

LINEA’TOUCH LED - DECOWOOD 
(DREWNOPODOBNE) I ANODISED (ANODOWANE)
PORĘCZE TRÓJGRANIASTE – SZER. 40 MM

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

Poręcz o przekroju trójgarniastym, 
o barwie satynowego srebra lub 
drewnopodobna, z dopasowanyą 
maskownicą

Złącze 
bakteriobójcze

Złącze 
przewodów

Ewentualnie:
Filtr kolorowy światła

Zakończenie 
przyścienne 
anodowaneListwa LED:

Wykończenie anodowane
Narożnik wewnętrzny/zewnętrzny 
90° lub z kątem na zamówienie (90° 
– 135°) ze zintegrowanymi złączami 
przewodów zasilania dla LED

Wspornik wypukły 55 mm
Szybkorozłączny wspornik
aluminiowy samoblokujący,
anodowany na kolor satynowego 
srebra
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Bs2d0

135Wood effect 
decor 

Satin silver 
anodised 
aluminium

LINEA’TOUCH 
DECOWOOD

LINEA’TOUCH 
ANODISED

Linea’Touch LED - Coloured filter  

// 5 colours

SPECIFICATION

Package: Capentry/Joinery

•  Description: trilobed wood effect or satin silver anodised aluminium handrail with lighting LED system (Linea’Touch LED - Decowood or 
Linea’Touch LED – Anodised as manufactured by SPM) with a cross section from 28 to 40 mm to give it an ergonomic and anti-rotation design. It is 
42 mm high, 40 mm width and projects 80 mm from the wall. It consists of a 2 mm thick aluminium profile covered with wood effect PVC fil 
(Linea’Touch – Decowood) or of a 2 mm satin silver anodised aluminium (Linea’Touch – Anodised), achieving Bs2d0 fire-rating, a wire connector, a 
LED band of 5 meters which can be cut every 50 mm, and a closer underneath. The section comprises a groove into which brackets and closer 
slide and lock. A colour filter (colour selected by architects from manufacturer’s standard range) can be inserted between the LED band and the 
closer. Wall fixing is by quick removable silver anodised effect aluminium bugled brackets with 2-point self-locking, 55 mm wide. The axial position 
of the brackets provides an excellent guiding. Various smooth and antibacterial PVC accessories, achieving Bs2d0 fire-rating with solid colour, 
(classic wall returns, 90° internal/external angles or made-to-measure from 90° to 135°), supplied with bactericidal joints, are available in anodised 
look to finish the handrail assembly and are sleeved into profile with clamping screws. Technical solutions are available to ensure continuity around 
corners (90° or made-to-measure with integrated wire connector). In staircases (3-way “universal joint” rotation angle - Rapid’Angle® as 
manufactured by SPM) and across service ducts (Quick-removable assembly wedge) continuity is ensured without LED system. This handrail 
achieves an impact resistance in excess of 70 Joules -i.e. an impact of more than 220 kg travelling at 2 km/h. 

• Norms: CE compliant with European Directives, Class III (LED only).

• Environment: 
 - Electrical components (LED bands and cables): compliant with RoHS Directive. 
 -  Handrail and accessories: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH restriction are used in its manufacture, nor 

PBT/BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation process is used. The emission level of volatile substance in inside air has been tested according 
to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the 
product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above floor level. Fixes to 2-point quick removable assembly self-locking 55 mm bugled 
bracket in aluminium screwed to the wall every 0.80 m to 1.20 m centres (0.80 m centres in heavy traffic corridors and on light partitions like 
plasterboard). Wall returns and angles to be fixed with 2.5 mm Allen clamping screws. Operates with a dimmable 24 VDC constant voltage 
power supply box with sufficient power for a LED band of 9.6W/m (dimmable driver 24 VDC 60W as supplied by SPM). The power supply and the 
electrical connection belong to the Electrical installation package.

Package: Electrical installation

•  The trilobed handrail with lighting LED system (Linea’Touch LED 
– Decowood or Andodised as manufactured by SPM), operates with a 
dimmable 24 VDC constant voltage power supply box with sufficient power 
for a LED band of 9.6W/m (dimmable driver 24 VDC 60W as supplied by 
SPM) which gets the following characteristics:

 - Output voltage Uout: 24 VDC  
 - Max power: 60 W
 - Maximum length: 8 m
 - Graduation technology: 0-10 V PWM Resistance
 - Dimensions: 150 x 53 x 35 mm

•  The power supply and the electrical connection belong to the Electrical 
installation package.
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Silver anodised 
effect 

aluminium 
quick removable 

fixing bracket

Satin silver 
anodised 

aluminium  
2 mm thick

Plaster-
board

Metal 
expansion 

plug

55 mm bugled  
Quick removable  
self-locking aluminium bracket  
silver anodised effect

LED  
band

Specifications and section drawings on our website www.spm-international.com

BimObject in Revit and Archicad

Linea’Touch - Decowood 
// 6 wood effect decors

Linea’Touch 
Anodised

Anodowanie 
o barwie 
satynowego srebra

Dekor 
drewnopodobny

Listwa 
LED:

Wspornik montażowy 
aluminiowy 

szybkorozłączny, 
anodowany na 

kolor satynowego 
srebra

Anodyzowanie 
na kolor 

satynowego 
srebra grubość 

2 mm

Płyta 
gipsowo-

kartonowa

Metalowy 
kołek 

rozporowy

•    Opis: poręcz trójgraniasta z wykończeniem drewnopodobnym (Linea’Touch LED – Decowood firmy SPM) lub aluminiowym anodyzowanym na 
kolor satynowego srebra (Linea’Touch LED – Anodised firmy SPM), w obu przypadkach z podświetleniem listwą LED, o przekroju od 28 do 40 mm, 
o ergonomicznym przekroju chroniącym dłoń przed ślizganiem się wokół profilu i gwarantującym pewny chwyt. Wysokość 42 mm, szerokość 40 
mm, grubość ogólna profilu (odległość od ściany) 80 mm. Składa się z profilu aluminiowego o grubości 2 mm pokrytego drewnopodobną folią PVC 
(Linea’Touch – Decowood) lub z aluminium o grubości 2 mm anodyzowanego na kolor satynowego srebra (Linea’Touch – Anodised), ogniotrwałego 
(Bs2d0), ze złączem przewodów elektrycznych, listwą oświetleniową LED o długości 5 m docinaną co 50 mm oraz maskownica pod spodem profilu. 
Profil ma wyżłobienie do którego wsuwa się wsporniki, akcesoria i maskownicę na zatrzaski. Między listwę LED i maskownicę można włożyć 
filtr kolorowy światła (kolor dobierany przez architekta z palety standardowej producenta). Mocowanie naścienne za pomocą szybkorozłącznych 
wsporników aluminiowych typu wypukłego, anodyzowanych na kolor satynowego srebra, z 2-punktowymi zatrzaskami samoblokującymi, o 
szerokości 55 mm. Połączenie wsporników z profilem w osi środkowej poręczy znacznie ułatwia bezpieczne z niej korzystanie. Dostępny jest szereg 
rozmaitych akcesoriów z PVC o klasie odporności na ogień Bs2d0, w jednolitym kolorze (zakończenia przyścienne standardowe lub przedłużane, 
narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 90° oraz wykonane na zamówienie w granicach 90-135°), ze złączami bakteriobójczymi, do ukończenia montażu 
poręczy, dostępne są wykończone z efektem anodowania. Elementy te wkłada się na wcisk i montuje w profilu poręczy wkrętami dociskowymi. 
Dostępne są rozwiązania techniczne do prowadzenia poręczy przez narożniki (o kącie 90° lub wykonanym na zamówienie, w komplecie ze 
złączami przewodów zasilania dla LED). Ciągłe prowadzenie poręczy na klatkach schodowych (uniwersalne obrotowe narożniki trzykierunkowe – 
Rapid’Angle®, firmy SPM) oraz przed otworami rewizyjnymi (szybkorozłączny klin montażowy), lecz z przerwą w ciągłości listwy oświetleniowej LED. 
Poręcze znoszą uderzenia o energii powyżej 70 J, czyli ponad 220 kg masy poruszającej się z prędkością 2 km/h.

• Normy: CE, zgodnie z dyrektywami europejskimi, klasa III (tylko dla diod LED).
• Ochrona środowiska:
-  Podzespoły elektryczne (listwy LED i okablowanie): zgodne z dyrektywą RoHS.
-   Poręcze i akcesoria montażowe: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, które mogłyby podlegać ograniczeniom 

na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia 
i cynku. Poziom emisji lotnych związków chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą z normy ISO 16000-6 i oceniono jako 
„bardzo niski” (A+) Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

• Kolor: dobierany z palety standardowej.
• Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profilu nad podłogą 0,90 m. 
•  Mocowane do dwupunktowych, aluminiowych wsporników samoblokujących szybkorozłącznych typu wypukłego o szerokości 55 mm, 

przytwierdzanych co 0,80-1,20 m między osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu ruchu lub 
lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej.) Zakończenia przyścienne i kątowniki montuje się na śruby z gniazdem 
imbusowym 2,5 mm. Zasilanie z zasilacza 24 VDC z funkcją ściemniania, o mocy wystarczającej dla listw oświetleniowych LED 12 W/m (zasilacz ze 
ściemniaczem 24 VDC 60 W firmy SPM). Podłączenie zasilania i montaż zasilacza w komplecie z usługą montażu elektrycznego.

 Przykładowe rozwiązanie Instalacja: elektryczna
•  Poręcz trójgarniasta z podświetleniem LED (Linea’Touch LED
 –  Decowood lub Andodized firmy SPM)), zasilana zasilaczem 24 VDC z funkcją 

ściemniania, o mocy wystarczającej dla listw oświetleniowych LED 12 W/m 
(zasilacz ze ściemniaczem 24 VDC 60 W firmy SPM), parametry zasilacza:

 - Napięcie wyjściowe Uout: 24 VDC  
 - Moc maksymalna: 60 W
 - Maksymalna długość: 8 m
 - Technika regulacji: oporowa sygnałem 0-10 V modulowanym PWM
 - Wymiary: 150 x 53 x 35 mm
•  Podłączenie zasilania i montaż zasilacza w komplecie z usługą montażu 

elektrycznego.

OPIS TECHNICZNY

UZNANA PRZEZ
SPECJALISTÓW 
ERGONOMII

Linea’Touch Decowood 
// 6 dekorów drewnopodobnych

Linea’Touch LED - z fi ltrem kolorowym światła
// kolory: 5

Linea’Touch 
Anodised 

NOWOŚĆ

 

Wspornik wypukły 55 mm
Szybkorozłączny wspornik
aluminiowy samoblokujący,
anodowany na kolor satynowego srebra
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BACTERICIDAL 
on request

ESCORT - PVC SHEATHED

SPECIFICATION

•  Description: round handrail with PVC sheath (Escort - PVC sheathed as manufactured by 
SPM) with a diameter of 40 mm and an overall projection and height of  
80 mm. It consists of a 1.5 mm thick continuous aluminium profile covered by a 1.5 mm 
thick smooth and antibacterial PVC sheath achieving Bs2d0 fire rating with solid colour, and 
a matching closer underneath. A protective film is specified to minimise cleaning before 
acceptance. The section comprises a groove into which brackets and matching closer slide 
and lock. Wall fixing is by 40 mm deep satin silver anodised aluminium brackets with 2-point 
self-locking:curved and perforated (80 mm wide), curved and full (60 mm wide) or bugled  
(55 mm wide). Wall fixing is also available by swan-neck with 70 mm rose brackets, in 
brushed stainless steel, 3 point self-locking. Various smooth and antibacterial PVC 
accessories with solid colour (round or flat endcaps, external and internal 90° angle pieces 
or made-to-measure from 90 to 165°, wall returns), supplied with bactericidal joints, are 
available to finish the handrail assembly and are sleeved into the profile. All technical 
solutions are available to ensure continuity around corners (90° or made-to-measure), in 
staircases (slope link or 3-way “universal joint” rotation angle -Rapid’Angle® as 
manufactured by SPM-), across service ducts (quick removable assembly wedge or 
articulated link –Rapid’Access® as manufactured by SPM-) and around curved sections (pre-
curved in the factory).

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH 
restriction are used in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation 
process is used. The emission level of volatile substance in inside air has been tested 
according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 
2011 nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range. 

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above floor level. Fixes to 2-point or 
3-point self-locking brackets, depending on the model, screwed to the wall at 1.20 m 
centres (0.80 m centres in heavy traffic corridors and on light partitions like plasterboard). 
Wall returns, endcaps and angles to be fixed with 2.5 mm Allen clamping screws.

APPLICATIONS

Escort is designed to provide a high 

quality grip and classic look. Highly 

appreciated by mobility-impaired 

persons for its perfect roundness 

and pleasant feel.

Escort is ideal for all corridors and 

stairways in retirement homes, 

hospitals, clinics, rehabilitation 

centres, collective housing. 

Escort can be bent for curved 

sections and a removeable system 

is available to provide continuation 

of the handrail in front of service 

ducts.

It is fitted with bactericidal

joints (refer to page 114).

ROUND HANDRAIL - DIAMETER 40 MM

Round or flat 
endcap

Round smooth PVC sheathed
handrail on continuous aluminium
profile with matching closer

Bactericidal 
joint

Wall return90° internal angle piece
or made-to-measure angle
(from 90° to 165°)

90° external angle piece  
or made-to-measure angle
(from 90° to 165°)

Adjustable and variable 3D angle
(80° to 180°) Rapid’Angle®

*virucidal activity against 
human coronavirus  

HCoV-229E according to  
ISO 21702. On our PVC 

handrails, 99.96% of the virus 
eliminated after two hours

BACTERICIDAL JOINT

80 mm perforated 
self-locking  
aluminium bracket
satin silver anodised

Swan-neck  
with 70 mm rose  
self-locking brushed 
stainless steel 
bracket

60 mm full  
self-locking  
aluminium bracket
satin silver anodised

55 mm bugled  
self-locking  
aluminium bracket
satin silver anodised

WIRUSOBÓJCZY*

99,96%

*działanie wirusobójcze przeciwko 

koronawirusowi ludzkiemu 

HCoV-229E na podst. ISO 21702. 

99,96% wirusa na naszych 

poręczach PVC wyeliminowano po 

dwóch godzinach

ESCORT W OSŁONIE PVC
PORĘCZ OKRĄGŁA – ŚREDNICA 40 MM

Poręcze Escort zapewniają 
pewny i bezpieczny uchwyt. 
Posiadają klasyczny wygląd. 
Wysoce popularna wśród osób 
niepełnosprawnych ruchowo 
ze względu na okrągły kształt 
i fakturę miłą w dotyku.

Escort idealnie nadaje się 
do wszelkich korytarzy i 
schodów w domach opieki, 
szpitalach, klinikach, 
ośrodkach rehabilitacyjnych, 
czy obiektach zamieszkania 
zbiorowego.

Model Escort umożliwia 
doginanie profi lu do łuku 
ścian. Dostępny modułowy 
system umożliwia 
prowadzenie poręczy przed 
pokrywami rewizyjnymi.

Produkt ma złącza 
bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA

•  Opis: poręcz okrągła z osłoną z polichlorku winylu (Escort w osłonie z PVC fi rmy SPM) o średnicy 
40 mm i grubości maksymalnej przekroju 80 mm. Składa się z ciągłego profi lu aluminiowego o 
grubości 1,5 mm pokrytego gładką i antybakteryjną powłoką PVC o grubości 1,5 mm, 
o klasyfi kacji ogniowej Bs2d0, w kolorze jednolitym. Produkt z folią ochronną ułatwiającą 
utrzymanie czystości przed odbiorem montażu. Profi l posiada wyżłobienie do którego wsuwa 
się wsporniki, akcesoria i dopasowane maskownice. Mocowanie naścienne za pomocą 
wsporników aluminiowych z anodowaniem w kolorze srebrnym satynowym, o głębokości 40 mm 
z 2-punktowym zatrzaskiem samoblokującym: zakrzywione perforowane (szerokość 80 mm), 
zakrzywione lite (szerokość 60 mm) lub wypukłe (szerokość 55 mm). Mocowanie naścienne 
również za pomocą wspornika typu „gęsia szyja” z rozetą 70 mm, wykonaną ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej i 3-punktowym zatrzaskiem samoblokującym. Dostępny jest szereg rozmaitych 
akcesoriów z PVC w jednolitych kolorach, o gładkiej, antybakteryjnej powierzchni (zaślepki okrągłe 
i płaskie, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 90° oraz wykonane na zamówienie w granicach 
90-165°, a także zakończenia przyścienne), ze złączami bakteriobójczymi. Elementy mocowane 
na wcisk w profi l poręczy. Oferuje się komplet rozwiązań technicznych do wykonania profi lu wokół 
narożników (90° lub o kącie na zamówienie), w obrębie klatek schodowych (złącza skośne lub 
uniwersalne obrotowe narożniki trzykierunkowe –Rapid’Angle®, fi rmy przez SPM), w poprzek rewizji 
technicznych (szybkorozłączny klin montażowy lub łącznik przegubowy –Rapid’Access® fi rmy SPM) 
i wokół krzywizn budowli (elementy te są gięte fabrycznie).

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, 
które mogłyby podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie zawiera 
PBT ani BPA. Tworzywo produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia i cynku. 
Poziom emisji lotnych związków chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono 
metodą z normy ISO 16000-6 i oceniono jako „bardzo niski” (A+). Produkt nadaje się w 100% do 
recyklingu.

• Kolorystyka dobierana z palety standardowej.
•  Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profi lu nad podłogą: 0,90 m. Mocowane 

do dwupunktowych lub trzypunktowych wsporników samoblokujących przytwierdzanych co 1,20 
m między osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu 
ruchu lub lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej). Zakończenia 
przyścienne, zaślepki końcowe i kątowniki montuje się na śruby z gniazdem imbusowym 2,5 mm.

OPIS TECHNICZNY

BAKTERIOBÓJCZE 
na zamówienie

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

Zaślepka 
końcowa okrągła 
lub płaska

Narożniki regulowane w trzech 
kierunkach (80° – 180°) Rapid’Angle®

Narożniki zewnętrzne 90° 
lub o kącie na zamówienie 
(od 90° do 165°)

Narożniki wewnętrzne 90° 
lub o kącie na zamówienie 
(od 90° do 165°)

Złącze 
bakteriobójcze

Zakończenie 
przyścienne

Poręcz gładka o przekroju kolistym 
z osłoną PCV na ciągłym profi lu 
aluminiowym z dopasowanym 
zwornikiem

Wspornik perforowany 
80 mm 
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik lity 60 mm 
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik wypukły 55 mm 
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik „gęsia szyja” 
z rozetą 70 mm, 
samoblokujący, stal 
nierdzewna szczotkowana
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Bs2d0

NEW

DESCRIPTION

•  Model: Escort - PVC sheathed - round 

handrail

• Diameter: 40 mm

• Length: 4 m

•  Overall projection: 80 mm (or 90 mm 

on request)

•  Stand-off from wall: 40 mm (or 50 mm 

on request)

•  Material: antibacterial and Bs2d0 

fire-rated PVC, solid colour, on 

continuous aluminium profile, 

bactericidal joint

•  Fixing: on self-locking brackets

 -  perforated, bugled or full, 2-point fixing 

in satin silver anodised aluminium

 -  swan-neck with 70 mm rose,  

3 point fixing in brushed stainless 

steel 

     screwed to wall at 1.20 m centres  

(0.80 m centres in heavy traffic areas 

and on light partitions like plasterboard)

• Colours: 31 standard

Plaster-
board

Metal
expansion
plug

Solid colour and antibacterial 
smooth PVC sheath 
diameter 40 mm
1.5 mm thick

Matching 
closer

3 mm thick

Allen screw with 
threaded pin

Satin silver  
anodised aluminium 
fixing bracket

80 mm perforated
self-locking aluminium bracket satin silver anodised 
(overall projection 80 mm))

Escort - PVC Sheathed // 31 colours

Aluminium 
profile 
1.5 mm 
thick

137
Specifications and section drawings on our 

website www.spm-international.com
BimObject in Revit and Archicad

60 mm full  
self-locking aluminium bracket
satin silver anodised  
(overall projection 80 mm)

Swan-neck with 70 mm rose 
self-locking brushed  
stainless steel bracket 
(overall projection 80 mm)

55 mm bugled 
self-locking aluminium bracket
satin silver anodised 
(overall projection 80 mm or  
90 mm on request)

•    Model: Escort w osłonie PVC – poręcz 
okrągła

•  Średnica: 40 mm
•  Długość: 4 m
•    Grubość maksymalna przekroju: 80 

mm (lub 90 mm na zamówienie)
•    Odległość od ściany: 40 mm (lub 50 

mm na zamówienie)
•    Materiał: PVC antybakteryjny 

i ognioodporny (Bs2d0), jednolity kolor 
na ciągłym profi lu aluminiowym ze 
złączami bakteriobójczymi

•    Mocowanie: na wspornikach 
samoblokujących

 -  wsporniki perforowane, wypukłe 
lub lite, mocowanie 2-punktowe, 
aluminium anodowane na kolor 
satynowego srebra

 -  wspornik „gęsia szyja” z rozetą 
70 mm, mocowanie 3-punktowe, 
stal nierdzewna szczotkowana 
przytwierdzane do podłoża co 1,20 
m między osiami środkowymi 
elementów (lub 0,80 m w przypadku 
korytarzy o wysokim natężeniu ruchu 
lub lekkich ścianek działowych, 
np. wykonanych z płyty gipsowo-
kartonowej)

•  Kolory: 31 w palecie standardowej

OPIS

Escort w osłonie PVC // wersje kolorystyczne: 31

Wspornik „gęsia szyja” 
z rozetą 70 mm
samoblokujący, stal 
nierdzewna szczotkowana
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik 60 mm lity
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik wypukły 55 mm
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm lub 
90 mm na zamówienie)

NOWOŚĆ

Metalowy 
kołek 
rozporowy

Dopasowana 
maskownica Płyta 

gipsowo-
kartonowa

Wspornik aluminiowy 
anodowany o barwie 
satynowego srebra

Osłona z PCV antybakteryjnego 
o jednolitym kolorze i średnicy 
40 mm grubość 1,5 mm

Śruba z gniazdem 
imbusowym i kołkiem 
gwintowanym

Profil 
aluminiowy 
o grubości 
1,5 mm

grubość 3 mm

Wspornik perforowany 80 mm
aluminiowy samoblokujący, anodowany na kolor satynowego srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

40 do 50

31



ESCORT - DECOWOOD & ANODISED

SPECIFICATION

•  Description: round wood effect handrail (Escort – Decowood as manufactured by SPM) or satin 
silver anodised aluminium (Escort – Anodised as manufactured by SPM) with a diameter of  
40 mm and an overall projection and height of 80 mm. It consists of a 1.5 mm thick continuous 
aluminium profile and a matching closer underneath. The section comprises a groove into which 
brackets and matching closer slide and lock. Wall fixing is by 40 mm deep satin silver anodised 
aluminium brackets with 2-point self-locking: curved and perforated (80 mm wide), curved and 
full (60 mm wide) or bugled (55 mm wide). Wall fixing is also available by swan-neck with 70 mm 
rose brackets, in brushed stainless steel, 3 point self-locking. Various smooth and antibacterial PVC 
accessories (round or flat endcaps, external and internal 90° angle pieces or made-to-measure 
from 90 to 165°, wall returns), supplied with bactericidal joints, are available in wood effect or 
anodised look or chromium look to finish the handrail assembly and are sleeved into the profile. 
All technical solutions are available to ensure continuity around corners (90° or made-to-
measure), in staircases (slope link or 3-way “universal joint” rotation angle –Rapid’Angle® as 
manufactured by SPM-), across service ducts (quick removable assembly wedge or articulated 
link –Rapid’Access® as manufactured by SPM-) and around curved sections (pre-curved in the 
factory).

•  Environment: no heavy metals and no substance potentially subjected to any REACH restriction 
are used in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc thermal stabilisation process is 
used. The emission level of volatile substance in inside air has been tested according to  
ISO 16000-6 and is very low (A+) according to the French regulation (23 March 2011 nr 2011-321 
Decree and 19 April 2011Order). 100% of the product are recyclable.

• Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

•  Installation method: upper edge of section 0.90 m max. above floor level. Fixes to 2-point or 
3-point self-locking brackets, depending on the model, screwed to the wall at 1.20 m centres  
(0.80 m centres in heavy traffic corridors and on light partitions like plasterboard). Wall returns, 
endcaps and angles to be fixed with 2.5 mm Allen clamping screws.

APPLICATIONS

Particularly elegant handrails 
with a wood effect or satin silver 
anodised aluminium finish and 
curved, unobtrusive brackets.
They are ideal for all buildings 
open to the public: corridors and 
stairways in retirement homes, 
schools, hotels, residential 
apartment buildings, offices, etc.

Escort can be bent for curved 
sections. A removeable system is 
available to provide continuation 
of the handrail in front of service 
ducts.

They are fitted with bactericidal 
joints (refer to page 114).

ROUND HANDRAILS - DIAMETER 40 MM

Wood effect or
anodised or 
chromium
look round 
endcap or 
anodised flat 
endcap

Round satin silver
anodised or wood
effect handrail
with matching
closer

Bactericidal 
joints

Wood effect or 
anodised or 
chromium look 
wall return

Wood effect or anodised or 
chromium look 
90° internal angle piece or
made-to-measure angle
(from 90° to 165°)

Wood effect or anodised or 
chromium look  
90° external angle piece or
made-to-measure angle
(from 90° to 165°)

Anodised look adjustable and variable
3D angle (80° to 180°) Rapid’Angle®

BACTERICIDAL JOINT

60 mm full  
self-locking  
aluminium bracket
satin silver anodised

55 mm bugled 
self-locking  
aluminium bracket
satin silver anodised

80 mm perforated  
self-locking  
aluminium bracket
satin silver anodised

Swan-neck  
with 70 mm rose  
self-locking brushed 
stainless steel 
bracket

Wyjątkowo eleganckie 
poręcze w wykończeniu 
drewnopodobnym lub 
aluminiowym anodowanym 
o barwie satynowego srebra, 
z łukowatymi, dyskretnymi 
wspornikami. Sprawdzają 
się idealnie we wszelkich 
ogólnodostępnych 
budynkach: korytarze 
i klatki schodowe 
w domach opieki, 
szkołach, hotelach, 
apartamentowcach 
mieszkaniowych, czy 
biurowcach. 

Model Escort umożliwia 
doginanie profi lu do łuku 
ścian. Dostępny modułowy 
system umożliwia 
prowadzenie poręczy przed 
pokrywami rewizyjnymi.
Produkt ma złącza 
bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA

•  Opis: okrągła poręcz drewnopodobna (Escort – Decowood fi rmy SPM) lub aluminiowa anodowana na 
kolor satynowy srebrny (Escort – Anodowane fi rmy SPM) o średnicy 40 mm oraz grubości maksymalnej 
przekroju i wysokości 80 mm. Składa się z ciągłego profi lu aluminiowego o grubości 1,5 mm i 
dolnej maskownicy. Profi l ma wyżłobienie do którego wsuwa się wsporniki, akcesoria i dopasowane 
maskownice na zatrzaski. Mocowanie naścienne za pomocą wsporników aluminiowych z anodowaniem 
w kolorze srebrnym satynowym, o głębokości 40 mm z 2-punktowym zatrzaskiem samoblokującym: 
zakrzywione perforowane (szerokość 80 mm), zakrzywione lite (szerokość 60 mm) lub wypukłe 
(szerokość 55 mm). Mocowanie naścienne również za pomocą wspornika typu „gęsia szyja” z rozetą 70 
mm, wykonanymi ze szczotkowanej stali nierdzewnej i 3-punktowym zatrzaskiem samoblokującym. 
Dostępny jest szereg rozmaitych akcesoriów z PVC o gładkiej, antybakteryjnej powierzchni (zaślepki 
okrągłe i płaskie, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 90° oraz wykonane na zamówienie w 
granicach 90-165°, a także zakończenia przyścienne), ze złączami bakteriobójczymi – w wykończeniu 
drewnopodobnym, anodowanym lub chromowanym do ukończenia montażu poręczy. Elementy te 
wkłada się na wcisk w profi l poręczy. Oferuje się komplet rozwiązań technicznych do wyprowadzenia 
profi lu wokół narożników (90° lub o kącie na zamówienie), w obrębie klatek schodowych (złącza skośne 
lub uniwersalne obrotowe narożniki trzykierunkowe –Rapid’Angle®, fi rmy przez SPM), w poprzek rewizji 
technicznych (szybkorozłączny klin montażowy lub łącznik przegubowy –Rapid’Access® fi rmy SPM) 
i wokół krzywizn budowli (elementy te są gięte fabrycznie).

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane metale ciężkie ani żadne substancje, które mogłyby 
podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo 
produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom emisji lotnych związków 
chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą z normy ISO 16000-6 i oceniono jako 
„bardzo niski” (A+). Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

• Kolor: dobierany przez architekta z palety standardowej.
•  Sposób montażu: maksymalna wysokość górnej krawędzi profi lu nad podłogą: 0,90 m. Mocowane do 

dwupunktowych lub trzypunktowych wsporników samoblokujących przytwierdzanych co 1,20 m między 
osiami środkowymi elementów (lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim natężeniu ruchu lub 
lekkich ścianek działowych, np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej). Zakończenia przyścienne, 
zaślepki końcowe i kątowniki montuje się na śruby z gniazdem imbusowym 2,5 mm.

OPIS TECHNICZNY

ESCORT- DECOWOOD & ANODISED 
(DREWNOPODOBNE ORAZ ANODOWANE)
PORĘCZE OKRĄGŁE – ŚREDNICA 40 MM

ZŁĄCZE BAKTERIOBÓJCZE

Drewnopodobne, 
anodowane 
aluminiowe lub 
chromowane 
zaślepki końcowe 
płaskie lub 
okrągłe

Anodowane aluminiowe narożniki 
regulowane w trzech kierunkach 
(80° – 180°) Rapid’Angle®

Wspornik perforowany 
80 mm 
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik lity 60 mm 
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik wypukły 55 mm 
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor 
satynowego srebra

Wspornik „gęsia szyja” 
z rozetą 70 mm, 
samoblokujący, stal 
nierdzewna szczotkowana

Drewnopodobne, 
anodowane aluminiowe lub 
chromowane
narożniki zewnętrzne 90° 
lub o kącie na zamówienie 
(od 90° do 165°)

Drewnopodobne, 
anodowane aluminiowe lub 
chromowane
narożniki wewnętrzne 90° 
lub o kącie na zamówienie 
(od 90° do 165°)

Poręcz o przekroju kolistym, 
o barwie satynowego srebra 
lub drewnopodobna, z 
dopasowanym zwornikiem

Drewnopodobne, 
anodowane 
aluminiowe lub 
chromowane 
zakończenie 
przyścienne

Złącza 
bakteriobójcze
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NEW

DESCRIPTION

•  Model: Escort - Decowood or Escort - Anodised 

round handrail

• Diameter: 40 mm

• Length: 4 m

• Overall projection: 80 mm (or 90 mm on request)

• Stand-off from wall: 40 mm (or 50 mm on request)

•  Material: 10 micron satin silver anodised 

aluminium or wood effect PVC, batericidal joint

•  Fixing: on self-locking brackets

 -  perforated, bugled or full, 2-point fixing in 

satin silver anodised aluminium

 -  swan-neck with 70 mm rose,  

3 point fixing in brushed stainless steel 

     screwed to wall at 1.20 m centres (0.80 m 

centres in heavy traffic areas and on light 

partitions like plasterboard)

•  Colours:  

- 6 wood effect standard decors for Escort  

   - Decowood 

- satin silver anodised for Escort - Anodised 

- coating on request

ESCORT 
DECOWOOD & ANODISED

Plaster-
board

Metal
expansion
plug

Satin silver anodised 
aluminium
diameter 40 mm

1.5 mm thick

Allen screw
with threaded pin

Satin silver anodised
aluminium bracket

80 mm perforated
self-locking aluminium bracket satin silver anodised 
(overall projection 80 mm)

Matching 
closer

Matching 
closer

ESCORT 
DECOWOOD

ESCORT 
ANODISED

// 3 finishes for accessories

Escort-Decowood

Anodised look Wood effect Chromium look

Escort-Decowood 
// 6 wood effect decors

139

Escort 
Anodised

60 mm full  
self-locking aluminium bracket
satin silver anodised  
(overall projection 80 mm)

55 mm bugled  
self-locking aluminium 
bracket satin silver anodised 
(overall projection 80 mm or  
90 mm on request)

Swan-neck with 70 mm rose 
self-locking brushed  
stainless steel bracket 
(overall projection 80 mm)

Specifications and section drawings on our 
website www.spm-international.com

BimObject in Revit and Archicad

•    Model: Poręcz okrągła Escort - Decowood lub 
Escort - Anodised

•  Średnica: 40 mm
•  Długość: 4 m
•    Grubość maksymalna przekroju: 80 mm (lub 90 

mm na zamówienie)
•    Odległość od ściany: 40 mm (lub 50 mm na 

zamówienie)
•    Materiał: Profil PVC anodowany, 10 mikronów, 

o wykończeniu w kolorze satynowego srebra lub 
drewnopodobnym, ze złączem bakteriobójczym

•    Mocowanie: na wspornikach samoblokujących
     -  wsporniki perforowane, wypukłe lub lite, 

mocowanie 2-punktowe, aluminium anodowane 
na kolor satynowego srebra

     -  wspornik „gęsia szyja” z rozetą 70 mm, 
mocowanie 3-punktowe, stal nierdzewna 
szczotkowana przytwierdzane do podłoża co 
1,20 m między osiami środkowymi elementów 
(lub 0,80 m w przypadku korytarzy o wysokim 
natężeniu ruchu lub lekkich ścianek działowych, 
np. wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej)

•  Kolory:
 -  6 standardowych dekorów drewnopodobnych 

dla Escort - Decowood
 -  anodowane na kolor satynowy srebrny dla 

Escort- Anodised
 - powłoki na zamówienie

OPIS

Wspornik perforowany 80 mm
aluminiowy samoblokujący, anodowany na kolor satynowego srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik „gęsia szyja” 
z rozetą 70 mm
samoblokujący, stal 
nierdzewna szczotkowana
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik 60 mm lity
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm)

Wspornik wypukły 55 mm
aluminiowy samoblokujący, 
anodowany na kolor satynowego 
srebra
(grubość maksymalna przekroju 80 mm lub 
90 mm na zamówienie)

Dopasowana
maskownica

Dopasowana
maskownica

Metalowy 
kołek 
rozporowy

Płyta 
gipsowo-
kartonowa

Wspornik aluminiowy 
anodowany o barwie 
satynowego srebra

Anodowane, o barwie 
satynowego srebra; 
średnica: 40 mm

Śruba z gniazdem 
imbusowym i kołkiem 
gwintowanym

grubość 1,5 mm

Escort Decowood
 // 3 wersje wykończenia akcesoriów

ESCORT DREWNOPODOBNE 
oraz ANODOWANE

Escort Decowood
 //  6 dekorów drewnopodobnych

Escort 
Anodised

Wykończenie 

anodowane

Wykończenie 

drewnopodobne

Wykończenie 

chromowane

NOWOŚĆ

40 do 50
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LINEA’FLEX

APPLICATIONS

The Linea’Flex corner protector is the product of advanced technical 

expertise, combining impact resistance, flexibility and discretion, and 

blending perfectly with the Linea range. It provides effective protection for 

all angles from 80° to 115° thanks to its flexible central part mounted on 

two dampers for added resistance. 

Thanks to its variable angle endcap it fits to any height with maximum 

hygiene. 

Installation is quick and easy with two strips of double-sided adhesive tape. 

It blends discreetly into corridors and rooms that are exposed to repeated 

impacts in hospitals, clinics, retirement homes, schools, hotels, 

restaurants, offices and stores.

FLEXIBLE ADHESIVE CORNER PROTECTOR  
WITH VARIABLE ANGLE ENDCAP

DESCRIPTION

•  Model: Linea’Flex flexible adhesive corner protector with variable 

angle endcap

• Angle: from 80° to 115°

• Wing width: 45 mm (internal measurement)

• Thickness: cross-section up to 3 mm

• Length: 1.30 m, 2.00 m or 4.00 m

•  Material: antibacterial and Bs2d0 fire-rated PVC, solid colour

• Surface finish: smooth

•  Fixing: adhesive foam tapes to reinforce with SPM multipurpose 

adhesive sealant

• Colours: 33 standard

Smooth PVC endcap
- variable angle -

Impact-absorbing
dampers

Smooth PVC profile

80° to 115°

Adhesive
foam tape

Linea’Flex // 33 colours

Impact-
absorbing
dampersPlasterboard

Variable angle
from 80° to 115°

Adhesive
foam tape

Solid colour and
antibacterial smooth PVC
up to 3 mm thick

SPECIFICATION

•  Description: variable angle adhesive corner protector 

(from 80° to 115°) with a variable angle endcap 

(Linea’Flex as manufactured by SPM) from smooth and 

antibacterial PVC, 1 mm to 3 mm, achieving Bs2d0 fire 

rating with solid colour. Wings are 45 mm wide (internal 

measurement) and the central part is reinforced with two 

impact-absorbing dampers. The wrenching grip is 

minimal by the progressive thickness (1 to 3 mm) and the 

beveled shape of the wings. A protective film is specified 

to minimise cleaning before acceptance. The corner 

protector is provided with 2 strips of double-sided 

adhesive foam tape for fixing and is finished with a 

smooth and beveled PVC endcap. This adhesive corner 

protector achieves an impact resistance in excess of  

110 Joules, i.e., an impact of more than 320 kg travelling 

at 3 km/h.

•  Environment: no heavy metals and no substance 

potentially subjected to any REACH restriction are used 

in its manufacture, nor PBT/BPA. The calcium-zinc 

thermal stabilisation process is used. The emission level 

of volatile substance in inside air has been tested 

according to ISO 16000-6 and is very low (A+) according to 

the French regulation (23 March 2011 nr 2011-321 

Decree and 19 April 2011 Order). 100% of the product are 

recyclable.

•  Colour: selected by architects from manufacturer’s 

standard range. 

•  Installation method: adhesive. SPM multipurpose 

adhesive sealant is recommended for stronger fixing.

Linea’Flex // wersje kolorystyczne: 33

Innowacyjny narożnik ochronny Linea’Flex łączy w sobie wysoką 
wytrzymałość na uderzenia i elastyczność, zaś dzięki walorom estetycznym 
nie rzuca się w oczy oraz idealnie harmonizuje z innymi produktami z linii 
Linea. Pozwala skutecznie chronić narożniki zewnętrzne pod każdym 
kątem od 80° do 115° dzięki elastycznemu elementowi środkowemu, który 
montowany jest na dwóch amortyzatorach.

Dzięki regulowanej końcówce pod kątem można wykończyć narożnik na 
dowolnej wysokości, z gwarancją maksymalnej higieny.

Montaż jest łatwy i nie wymaga wiele czasu – dzięki dwóm paskom 
dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Produkt idealnie i dyskretnie pasuje do korytarzy i pomieszczeń narażonych 
na ciągłe uderzenia – m.in. w szpitalach, klinikach, domach opieki, szkołach, 
hotelach, restauracjach, biurach czy obiektach handlowych.

•  Opis: regulowany narożnik ochronny o kącie montażu (od 
80° do 115°) z końcówką łamaną pod kątem (Linea’Flex 
produkcji SPM), z gładkiego, antybakteryjnego PVC 
o grubości od 1 mm do 3 mm, w klasie odporności na 
ogień Bs2d0, w jednolitym kolorze. Szerokość narożnika 
liczy 45 mm (mierzona od wewnątrz), element środkowy 
wzmocniony dwoma amortyzatorami. Grubość po 
montażu jest minimalna dzięki zmiennemu przekrojowi 
(liczącemu od 1 do 3 mm grubości) i wyoblonym 
skrzydełkom. Produkt z folią ochronną ułatwiającą 
utrzymanie czystości przed odbiorem montażu. Narożnik 
ochronny w komplecie z dwoma paskami dwustronnej 
taśmy piankowej samoprzylepnej. Do wykończenia 
służy gładka, wyokrąglona końcówka z PVC. Przyklejany 
narożnik ochronny znosi uderzenia o energii powyżej 110 J, 
czyli ponad 320 kg masy poruszającej się z prędkością 3 km/h.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie są wykorzystywane 
metale ciężkie ani żadne substancje, które mogłyby 
podlegać ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. Tworzywo 
produkowane ze stabilizatorem termicznym na bazie 
wapnia i cynku. Poziom emisji związków lotnych do 
powietrza w pomieszczeniach został zbadany na 
podstawie normy ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A+). 
Produkt nadaje się w 100% do recyklingu.

• Kolor: z palety standardowej.
•  Sposób montażu: taśma montażowa, klej montażowy 

SPM.

•  Model: Elastyczny regulowany narożnik ochronny Linea’Flex 
z końcówką łamaną pod kątem

• Kąt montażu: od 80° do 115°
• Szerokość skrzydła: 45 mm (mierzona od wewnątrz)
• Grubość: maks. 3 mm w przekroju poprzecznym
• Długość: 1,30 m / 2,00 m / 4,00 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny i ognioodporny w klasie Bs2d0, kolor 

jednolity
• Wykończenie: gładkie
•  Mocowanie: taśma samoprzylepna piankowa, możliwość wzmocnienia 

mocowania klejem uniwersalnym SPM
• Kolory: 33 w palecie standardowej

ZASTOSOWANIA OPIS TECHNICZNY

OPIS

Nakładka końcowa z gładkiego 
PVC - kąt zmienny -

80° – 115°

Amortyzatory

Gładki profil PVC

Taśma piankowa 
samoprzylepna

Taśma 
piankowa 
samoprzylepna

Płyta 
gipsowo-
kartonowa Amortyzatory

Antybakteryjny PVC 
o jednolitym kolorze 
i grubości maks. 3 mm

Kąt montażu 
od 80° do 115°

LINEA’FLEX
ELASTYCZNY REGULOWANY NAROŻNIK OCHRONNY 
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Metal
expansion
plug

Continuous
pre-drilled
aluminium
core

Solid colour and
antibacterial smooth PVC
2.5 mm thick

Smooth PVC profile

Smooth PVC endcap

Continuous pre-drilled
aluminium core

Plasterboard

DESCRIPTION

•  Model: Cornea corner protector with 

strip on core

• Angle: 90°

•  Wing width: 60 mm (internal 

measurement)

• Length: 1.30 m, 2.00 m or 4.00 m

•  Material: antibacterial and Bs2d0 

fire-rated PVC, solid colour,  

2.5 mm thick

• Surface finish: smooth 

•  Fixing system: continuous pre-drilled 

aluminium core

• Colours: 31 standard

APPLICATIONS

Efficient protection for 90° angles 

exposed to heavy impact from 

trolleys and carts. A unique rounded 

edge makes corners harmless.

Recommended for corridors and 

entrances to hospitals, clinics, 

laboratories, central kitchens, 

schools.

SPECIFICATION

•  Description: 90° corner protector with 

strip on core (Cornea as manufactured 

by SPM) from smooth and antibacterial 

PVC, 2.5 mm thick, achieving Bs2d0 fire 

rating with solid colour. Wings are 60 mm  

wide (internal measurement) and 

snap-fix onto a continuous pre-drilled 

aluminium core. Its rounded edge forms 

a decorative and harmless strip. A 

protective film is specified to minimise 

cleaning before acceptance. The corner 

protector is finished with a smooth PVC 

endcap.

•  Environment: no heavy metals and no 

substance potentially subjected to any 

REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/BPA. The 

calcium-zinc thermal stabilisation 

process is used. The emission level of 

volatile substance in inside air has been 

tested according to ISO 16000-6 and is 

very low (A+) according to the French 

regulation (23 March 2011 nr 2011-321 

Decree and 19 April 2011 Order).  

100% of the product are recyclable.

•  Colour: selected by architects from 

manufacturer’s standard range. 

•  Installation method: snap-fixes onto 

continuous pre-drilled aluminium core 

screwed to the wall.

CORNEA
90° CORNER PROTECTOR WITH STRIP ON CORE

Cornea // 31 colours

Colours available per product: 
please see the colour summary hinge

Let discover technical solutions at the end of the guide

Płyta gipsowo-kartonowa

Metalowy 
kołek 
rozporowy

Ciągły rdzeń 
aluminiowy 
z gotowymi 
otworami

Antybakteryjny PVC 
o jednolitym kolorze 
i grubości 2,5 mm

Cornea // wersje kolorystyczne: 31

CORNEA
OSŁONA NAROŻNIKOWA 90° NA LISTWIE MONTAŻOWEJ

Skuteczna ochrona narożników 
o kącie prostym narażonych na 
silne uderzenia wózków. Osłona 
narożnikowa jest bezpieczna dla 
otoczenia dzięki wyjątkowemu, 
zaokrąglonemu grzbietowi.

Zalecana do użytku w korytarzach 
i przejściach w szpitalach, klinikach, 
laboratoriach, kuchniach i szkołach.

Dzięki zaokrąglonemu grzbietowi, 
osłona jest bezpieczna dla 
użytkowników.

•  Model: Osłona narożnikowa 90° na 
listwie montażowej

• Kąt: 90°
•  Szerokość skrzydła: 60 mm 

(mierzona od wewnątrz)
• Długość: 1,30 m / 2,00 m / 4,00 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny 

i ognioodporny w klasie Bs2d0, 
kolor jednolity, grubość 2,5 mm

• Wykończenie: gładkie
•  System mocowania: ciągły rdzeń 

aluminiowy z gotowymi otworami
• Kolory: 31 w palecie standardowej

•  Opis: Osłona narożnikowa 90° na aluminiowej 
szynie montażowej (Cornea produkcji 
SPM), wykonana jest z gładkiego profi lu 
PVC o grubości 2,5 mm i klasie odporności 
na ogień Bs2d0, w jednolitym kolorze. 
Skrzydła osłony mają 60 mm szerokości 
(mierzonej od wewnątrz) oraz są mocowane 
na zatrzaski do rdzenia aluminiowego 
z gotowymi otworami. Zaokrąglenie na 
zbiegu skrzydeł ma charakter dekoracyjny 
i chroni przed urazami. Produkt z folią 
ochronną ułatwiającą utrzymanie czystości 
przed odbiorem montażu. Osłona 
narożnikowa jest zakończona nakładką 
końcową z gładkiego PCV.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie 
są wykorzystywane metale ciężkie ani 
żadne substancje, które mogłyby podlegać 
ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT ani BPA. 
Tworzywo produkowane ze stabilizatorem 
termicznym na bazie wapnia i cynku. Poziom 
emisji związków lotnych do powietrza 
w pomieszczeniach został zbadany na 
podstawie normy ISO 16000-6 i jest bardzo 
niski (A+). Produkt nadaje się w 100% do 
recyklingu.

•  Kolor dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: mocowanie na zatrzaski 

do ciągłego rdzenia aluminiowego 
z gotowymi otworami, przykręconego 
uprzednio do ściany.

ZASTOSOWANIA OPIS OPIS TECHNICZNY

Smooth PVC profile

Smooth PVC endcap

Continuous pre-drilled
aluminium core

Nakładka końcowa 
z gładkiego PVC

Ciągły rdzeń aluminiowy 
z gotowymi otworami

Gładki profi l PVC
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DESCRIPTION

•  Model: Protecta 2 flexible adhesive 

corner protector

• Angle: from 50° to 155°

•  Wing width: 60 mm 

(internal measurement)

• Thickness: 2 mm

•  Length: 1.30 m, 2.00 m or 4.00 m

•  Material: antibacterial and Bs2d0 

fire-rated PVC, solid colour

• Surface finish: smooth

•  Fixing: adhesive foam tapes to 

reinforce with SPM multipurpose 

adhesive sealant

• Colours: 33 standard

APPLICATIONS

Thanks to its rounded, reinforced 

flexible strip, this product provides 

efficient, decorative and economical 

protection for all corners exposed to 

frequent impact. 

Available in 33 standard colours, this 

model blends in with all interior 

decoration styles in public buildings.

SPECIFICATION

•  Description: variable angle adhesive 

corner protector (from 50° to 155°) 

with flexible strip (Protecta 2 as 

manufactured by SPM) from smooth 

and antibacterial PVC, 2 mm thick, 

achieving Bs2d0 fire rating with solid 

colour. Wings are 60 mm wide (internal 

measurement) and the central 

rounded bead forms a decorative and 

harmless strip. A protective film is 

specified to minimise cleaning before 

acceptance. It is provided with 2 strips 

of double-sided adhesive foam tape for 

fixing.

•  Environment: no heavy metals and no 

substance potentially subjected to any 

REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/BPA. The 

calcium-zinc thermal stabilisation 

process is used. The emission level of 

volatile substance in inside air has 

been tested according to ISO 16000-6 

and is very low (A+) according to the 

French regulation (23 March 2011 nr 

2011-321 Decree and 19 April 2011 

Order). 100% of the product are 

recyclable.

•  Colour: selected by architects from 

manufacturer’s standard range.

•  Installation method: adhesive. SPM 

multipurpose adhesive sealant is 

recommended for stronger fixing.

PROTECTA 2
VARIABLE ANGLE FLEXIBLE ADHESIVE 
CORNER PROTECTOR

Solid colour and
antibacterial smooth 
PVC 2 mm thick

Adhesive
fixing 
system

Variable angle
from 50° to 155°

Adhesive foam
tape

Protecta 2 // 33 colours

Antybakteryjny PCV 
o jednolitym kolorze 
i grubości 2 mm

Taśma piankowa 
samoprzylepna

Kąt montażu 
od 50° do 155°

System mocowań 
samoprzylepnych

Protecta 2 // wersje kolorystyczne: 33

PROTECTA 2
ELASTYCZNY NAROŻNIK OCHRONNY PRZYKLEJANY

Dzięki zaokrąglonemu 
i wzmocnionemu grzbietowi produkt 
ten daje skuteczną, estetyczną 
i ekonomiczną ochronę wszelkich 
narożników narażonych na częste 
uderzenia.

Dostępny jest 33 kolorach 
standardowych. Doskonale 
harmonizuje z każdym stylem 
wnętrza w budynkach użyteczności 
publicznej.

•  Model: Elastyczny narożnik 
ochronny przyklejany Protecta 2

• Kąt montażu: od 50° do 155°
•  Szerokość skrzydła: 60 mm 

(mierzona od wewnątrz)
• Grubość: 2 mm
• Długość: 1,30 m / 2,00 m / 4,00 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny 

i ognioodporny w klasie Bs2d0, 
kolor jednolity

• Wykończenie: gładkie
•  Mocowanie: taśma montażowa 

piankowa, klej montażowy SPM
• Kolory: 33 w palecie standardowej

•  Opis: przyklejany narożnik ochronny 
o regulowanym kącie montażu (od 
50° do 155°) z listwą elastyczną 
(Protecta 2 produkcji SPM), z gładkiego, 
antybakteryjnego PVC o grubości od 2 mm, 
w klasie odporności na ogień Bs2d0, w 
jednolitym kolorze. Skrzydła mają 60 mm 
szerokości (mierzonej od wewnątrz), zaś 
środkowy występ pełni funkcję dekoracyjną 
i ochronną dzięki obłemu kształtowi. 
Produkt z folią ochronną ułatwiającą 
utrzymanie czystości przed odbiorem 
montażu. W komplecie 2 paski dwustronnej 
piankowej taśmy montażowej.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie 
są wykorzystywane metale ciężkie ani 
żadne substancje, które mogłyby podlegać 
ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT 
ani BPA. Tworzywo produkowane ze 
stabilizatorem termicznym na bazie wapnia 
i cynku. Poziom emisji związków lotnych 
do powietrza w pomieszczeniach został 
zbadany na podstawie normy ISO 16000-6 
i jest bardzo niski (A+). Produkt nadaje się 
w 100% do recyklingu.

•  Kolor dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: taśma montażowa 

piankowa, klej montażowy SPM.

ZASTOSOWANIA OPIS OPIS TECHNICZNY
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DESCRIPTION

•  Model: Profila 50 or 30 adhesive 

corner protector

• Angle: 90°

•  Wing width (internal measurement): 

- 50 mm Profila 50 

- 30 mm Profila 30

• Thickness: 2 mm

• Length: 1.30 m, 2.00 m or 4.00 m

•  Material: antibacterial and Bs2d0 

fire-rated PVC, solid colour

• Surface finish: smooth

•  Fixing: adhesive foam tapes to 

reinforce with SPM multipurpose 

adhesive sealant

• Colours: 33 standard

APPLICATIONS

These corners protectors blend in 

seamlessly with all interiors and 

protects corners from light impacts.

Profila 30 can also protect some door 

frames.

SPECIFICATION

•  Description: 90° adhesive corner 

protector (Profila 50 or 30 as 

manufactured by SPM) from smooth 

and antibacterial PVC, 2 mm thick, 

achieving Bs2d0 fire rating with solid 

colour. Wings are 50 or 30 mm wide 

(internal measurement). A protective 

film is specified to minimise cleaning 

before acceptance. It is provided with 2 

strips of double-sided adhesive foam 

tape for fixing.

•  Environment: no heavy metals and no 

substance potentially subjected to any 

REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/BPA. The 

calcium-zinc thermal stabilisation 

process is used. The emission level of 

volatile substance in inside air has 

been tested according to ISO 16000-6 

and is very low (A+) according to the 

French regulation (23 March 2011 nr 

2011-321 Decree and 19 April 2011 

Order). 100% of the product are 

recyclable.

•  Colour: selected by architects from 

manufacturer’s standard range.

•  Installation method: adhesive. SPM 

multipurpose adhesive sealant is 

recommended for stronger fixing.

PROFILA 50 AND 30
90° ADHESIVE CORNER PROTECTORS

Plasterboard

Adhesive  
foam tape

Solid colour and 
antibacterial
smooth PVC
2 mm thick

Solid colour and
antibacterial
smooth PVC
2 mm thick

Profila 30 and 50 // 33 colours

Adhesive
fixing system

Płyta gipsowo-kartonowa

Antybakteryjny PCV 
o jednolitym kolorze 

i grubości 2 mm

Antybakteryjny PCV 
o jednolitym kolorze 

i grubości 2 mm

System mocowań 
samoprzylepnych

Taśma piankowa 
samoprzylepna

Profi la 30/50 // wersje kolorystyczne: 33

PROFILA 50 / 30
OSŁONY NAROŻNIKOWE 90° PRZYKLEJANE

Osłony narożnikowe, które płynnie 
dopasowują się do każdego wnętrza 
i chronią przed lekkimi uderzeniami.

Profi la 30 może również 
zabezpieczać niektóre rodzaje 
ościeżnic.

•  Model: Przyklejana osłona 
narożnikowa Profi la 50/30

• Kąt: 90°
•  Szerokość skrzydła (mierzona od 

wewnątrz):
 - 50 mm – Profi la 50
 - 30 mm – Profi la 30
• Grubość: 2 mm
• Długość: 1,30 m / 2,00 m / 4,00 m
•  Materiał: PVC antybakteryjny 

i ognioodporny w klasie Bs2d0, kolor 
jednolity

• Wykończenie: gładkie
•  Mocowanie: taśma samoprzylepna 

piankowa, możliwość wzmocnienia 
mocowania klejem uniwersalnym 
SPM

• Kolory: 33 w palecie standardowej

•  Opis: Osłona narożnikowa 90°, przyklejana 
(Profi la 50 lub 30 produkcji SPM), złożona 
z gładkiego profi lu PVC o grubości 2 mm 
i klasie odporności na ogień Bs2d0, w 
jednolitym kolorze. Szerokość skrzydła: 50 
mm lub 30 mm (mierzona od wewnątrz). 
Produkt z folią ochronną ułatwiającą 
utrzymanie czystości przed odbiorem 
montażu. W komplecie 2 paski dwustronnej 
piankowej taśmy montażowej.

•  Ochrona środowiska: do produkcji nie 
są wykorzystywane metale ciężkie ani 
żadne substancje, które mogłyby podlegać 
ograniczeniom na mocy rozporządzenia 
REACH. Tworzywo nie zawiera PBT 
ani BPA. Tworzywo produkowane ze 
stabilizatorem termicznym na bazie wapnia 
i cynku. Poziom emisji związków lotnych 
do powietrza w pomieszczeniach został 
zbadany na podstawie normy ISO 16000-6 
i jest bardzo niski (A+). Produkt nadaje się 
w 100% do recyklingu.

•  Kolorystyka dobierana z palety 
standardowej lub według opracowania 
architektonicznego.

•   Sposób montażu: taśma montażowa, klej 
montażowy SPM.

ZASTOSOWANIA OPIS OPIS TECHNICZNY
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  Model: cut-to-size Decochoc or 

Decosmic protection and covering 

panel

•  Standard dimensions: 

3 m x 1.30 m

•  Custom options: cutting-to-size, 

chamfer

• Thickness: 2 mm

•  Material: antibacterial and Bs2d0 

fire-rated PVC, solid colour

• Surface finish: slightly textured

•  Fixing: adhesive bonding with SPM 

acrylic glue or SPM multipurpose 

adhesive sealant

•  Colours: 

- 33 standard for Decochoc 

- 3 standard for Decosmic

APPLICATIONS

Protects and decorates doors in 

corridors and entrances to hospitals, 

clinics, retirement homes, schools, 

kitchens, restaurants, collective 

housing…

To avoid the handle and lock and 

facilitate installation, we recommend 

a protection height below either  

900 mm or 1100 mm.

SPECIFICATION

•  Description: protection and covering 

panel (Decochoc or Decosmic as 

manufactured by SPM) from rigid and 

antibacterial PVC achieving Bs2d0 fire 

rating with solid colour and slightly 

textured surface, 2 mm thick.

•  Environment: no heavy metals and no 

substance potentially subjected to any 

REACH restriction are used in its 

manufacture, nor PBT/BPA. The 

calcium-zinc thermal stabilisation 

process is used. The emission level of 

volatile substance in inside air has 

been tested according to ISO 16000-6 

and is very low (A+) according to the 

French regulation (23 March 2011  

nr 2011-321 Decree and 19 April 2011 

Order). 100% of the product are 

recyclable.

•  Colour: selected by architects from 

manufacturer’s standard range.

•  Installation method: glue as per 

manufacturer’s instructions.

Decosmic 

// 3 colours

Decochoc  

// 33 colours

Recommended protection height: 
from 800 mm to 1300 mm

Decosmic 
// wersje kolorystyczne: 3

Decosmic 
// wersje 

kolorystyczne: 33

OCHRONA DRZWI
PANELE OCHRONNO-WYKOŃCZENIOWE 2 MM
DECOCHOC / DECOSMIC - KRAWĘDŹ PROSTA

Chroni i zdobi drzwi w korytarzach 
i przejściach w szpitalach, klinikach, 
domach spokojnej starości, szkołach, 
kuchniach, restauracjach, blokach 
mieszkalnych itp.

W celu uproszczenia instalacji 
i uniknięcia zachodzenia na 
otwór klamki i zamka zalecamy 
zastosowanie standardowych 
wysokości, tj. poniżej 900 mm lub 
1100 mm.

•  Model: cięty na wymiar panel 
drzwiowy ochronno-wykończeniowy 
Decochoc lub Decosmic

• Standardowe wymiary: 3 m x 1,30 m
•  Opcje dostępne na zamówienie: cięcie 

na wymiar i fazowanie krawędzi
• Grubość: 2 mm
•  Materiał: PVC antybakteryjny 

i ognioodporny (Bs2d0), jednolity kolor
•  Wykończenie powierzchni: lekko 

fakturowana
•  Sposób mocowania: na klej 

akrylowy SPM lub uszczelniaczklej 
uniwersalny SPM

• Kolory:
 - 33 w palecie standardowej Decochoc
 - 3 w palecie standardowej Decosmic

•  Opis: panel ochronno-wykończeniowy 
(Decochoc w produkcji fi rmy SPM) 
wykonany ze sztywnego, antybakteryjnego 
PVC o jednolitym kolorze i fakturowanej 
powierzchni, w klasie odporności na ogień 
Bs2d0, 2 mm grubości.

•  Wymagania wobec ochrony środowiska: 
produkt nie zawiera związków metali ciężkich 
ani substancji chemicznych mogących 
podlegać ograniczeniom narzuconym 
rozporządzeniem REACH, jak również 
substancji PBT / BPA. Tworzywa składowe 
produktu poddano cieplnej stabilizacji 
wapniowo-cynkowej. Poziom emisji lotnych 
związków chemicznych w powietrzu 
wewnątrz pomieszczeń oznaczono metodą 
z normy ISO 16000-6 i oceniono jako „bardzo 
niski” (A+). Produkt nadaje się w 100% do 
recyklingu.

•  Kolor dobierany z palety standardowej.
•  Sposób montażu: na klej zgodnie 

z zaleceniami producenta.

ZASTOSOWANIA OPIS OPIS TECHNICZNY

Zalecana wysokość okładziny: 
od 800 mm do 1300 mm
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SPM colours NCS LRV
Light Refl ectance Value

ALUM 0031 1000-N 72.6

APRICOT 0022 0550-Y20R 56.7

AZURE 0018 1040-R90B 44.5

BAMBOD 0024 1040-G50Y 52.4

BARK 0010 6005-Y80R 16.3

BASALT 9000-N 5.0

BLUEBELL 0017 2030-R70B 36.9

CHALK 0001 0500-N 85.8

CINNAMON 0014 3005-Y80R 40.1

CLAY 0003 4000-N 33.3

DENIM 0020 4040-R90B 16.8

EMERALD 0025 3030-B80G / 3030-B70G 29.3

FLINT 0032 3000-N 43.0

GARNET 0029 4040-R20B 11.4

GLACIER 0016 1020-B 57.2

GRANITE 0004 5502-B 25.1

GRAVEL 0002 2502-Y 53.4

GREIGE 0013 3005-Y20R 40.7

IRIS 0030 4040-R50B 17.4

IVORY 0006 0505-Y30R 82.5

LAVENDER GREY 0015 3010-R60B 34.7

MAGNOLIA 0034 1515-R20B 53.6

MEADOW 0023 1030-G20Y 53.6

MELON 0027 1060-Y50R 35.9

PEBBLE 011 2005-R80B 56.2

POPPY 0028 1080-R 16.7

SAND 0008 2010-Y30R 52.5

SCHIST 0005 6500-N / 6502-Y 16.3

SIENNA 0009 4010-Y70R / 4005-Y70R 27.2

SLATE 0033 8005-R80B 6.5

SPUME 1102 0502-G50Y 84.4

STRAW 0021 0530-Y / 0530-Y10R 72.8

ULTRAMARINE 0019 3040-B20G 28.4

WICKER 0007 0510-Y30R 70.9
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