Profesjonalne produkty
do ochrony ścian
Professional wall
protection products

O Firmie

About Company

pl

en

Katalog

Produkty do ochrony ścian
Wall protection products
6

4
8
1

2
3

2

3

9

5

10

2
7
11
12

1

Odbojnica narożna elastyczna
Elastic Corner Guard
str./page 18

2

Odbojnica płaska stalowa

3

Odbojnica elastyczna

4

Odbojnica płaska

5

Odbojoporęcz

6

Odbojnica wypukła

Stainless Steel Wall Guard
str./page 16

Elastic Flat Wall Guards
str./page 15

Flat Wall Guards
str./page 15

Handrail Wall Guard
str./page 6

Convex Wall Guard
str./page 10

7

8

9

10

Odbojnica narożna wzmocniona
Corner Guard
str./page 17

Ochronne płyty ścienne AcraMit®
®

Protection Wall Plates AcraMit
str./page 22

Dekoracje ścienne z płyty AcraMit®
®

Decoration from Wall Plates AcraMit
str./page 26

Dekoracje ścienne z płyty AcraMit®
®

Decoration from Wall Plates AcraMit
str./page 23

11

Listwy cokołowe

12

Poręcz z możliwością podświetlenia

Skirting
str./page 16

Backlit Handrail
str./page 7

1

Zabezpieczenie ścian
Wall Guards

Zabezpieczenie ścian
pl

Wall Guards
en

Kolorystyka

zabezpieczeń ścian
Colours - Wall Guards

NCS S 0804-Y50R

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 1002-Y

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

09

Biel Śnieżna
Snow White

10

Biel Kremowa
White Ecru

11

NCS S 1010-Y30R

NCS S 0550-Y10R

NCS S 0560-Y20R

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

Piasek Morski
Sand Sea

22

Orange
Orange

20

Żółty Słoneczny
Yellow Sunny

23

Łososiowy
Salmon

21

Miodowy
Honey

30

Pistacja
Pistachio

NCS S 1030-G20Y

NCS S 0560-Y60R

NCS S 1070-Y50R

12

NCS S 0540-G50Y

NCS S 1040-B90G

NCS S 4040-B80G

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

31

32

Limonka
Lime

Szaro-niebieski
Gray-blue

Zieleń medyczna
Green Medical

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 3040-R60B

NCS S 3020-B

NCS S 2030-R60B

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

40

34

Turkus
Turquoise

41

Lawenda
Lavender

44

Jasny Chaber
Bright Cornflower

42

Fiolet
Violet

45

Sztormowy
Squally

43
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NCS S 1555-R80B

NCS S 1050-R90B

NCS S 0520-R90B

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

Błękit Lodu
Blue Ice

Kolorystyka

zabezpieczeń ścian
Colours - Wall Guards

NCS S 6502-B

NCS S 6030-R90B

NCS S 8500-N

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

Noc Kairu
Cairo Night

51

Poranna Mgła
Morning Fog

54

Grafit Ołówkowy
Pencil Graphite

52

Wieczorna Mgła
Evening Mist

55

Czarny
Black

53

Szary Księżycowy
Lunar Grey

NCS 4502-B

NCS S 2000-N

NCS S 3500-N

46

60

Beż
Beige

NCS S 4010-Y30R

NCS S 2005-Y20R

NCS S 3005-Y80R

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

Latte
Latte

61

62

Cappucino
Cappucino

63

00

64

Mleczna Czekolada
Milky Chocolate

Gorzka Czekolada
Bitter Chocolate

?

Przezroczysty
Transparent

pl

NCS S 4050R

NCS S 6010-Y30R

NCS S 8005-Y50R

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

71

Bycza Krew
Bull's Blood

pl

Spytaj się sprzedawcy o możliwość zmówienia dowolnego koloru NCS lub RAL.
Płyty, odbojnice i poręcze oferujemy również w wersji antybakteryjnej oraz z
klasą palności B.

en

Ask your dealer about the possibility to order a desired NCS or RAL colour.
Plates, wallguards and handrails are offered in an acti-bacterial version and
with class B flammability.

en

The colours presented in the folder may differ from the
original colours. The real color is close to that of NCS.
2

*AcraMit/Super plates minimum order amount 100m .
The colours with a sign of fast delivery are available in
stock.

Znak szybkiej dostawy

C O L O R

Sign of fast delivery
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Odbojoporęcz
Handrail Wall Guard
Wymiary [mm] 35 x 150
Size
Długość elementu
Commercial length

[m] 4

Materiał ALU + PVC +PMMA
Material

Kolorystyka / Colour

str.

page

4-5

C O L O R
35mm
pl

Odbojoporęcz to dwie funkcje połączone w jednej konstrukcji:
- ergonomiczna i wygodna poręcz posiada specjalnie wyprofilowany kształt
ułatwiający poruszanie się,
- wzmocniona konstrukcja rdzeniem aluminiowym zabezpiecza ściany
i amortyzuje uderzenia.
Znajduje zastosowanie w szpitalach, przychodniach, szkołach, biurach, itp.
150mm
en

Handrail wall guard combines two functions in one construction:
- ergonomic and comfortable handrail has got a specially profiled shape which
makes it easy to move along it,
- reinforced construction with an aluminium load-bearing structure protects
the wall and absorbs shocks.
It can be used in hospitals, schools, corridors, offices, etc.
85mm

Narożnik / Zakończenie: prawe, lewe

Okładzina

Amortyzator

Dystans

Corner / Ending: right, left,

Molded cover

Absorber

Distance profile

Przekładka

Rdzeń Aluminiowy

Spacer

Aluminum core

Instrukcja montażu
Mounting Instructions
Zakończenie prawe
Right ending

6

Zakończenie lewe
Left ending

Narożnik
Corner

Dystans
+ śruba montażowa
Distance profile
+ mounting screw

polmarprofil.pl/pliki/7.pdf
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Poręcz
Handrail
Średnica [mm] 45
Diameter
Długość elementu
Commercial length

[m] 4

Materiał ALU + PVC + PMMA + Stainless Steel
Material

str.

Kolorystyka / Colour

page

4-5
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58mm
pl

- Poręcz ułatwia poruszanie się oraz zapewnia odpowiednie wsparcie dla osób
mających problemy z chodzeniem.
- Konstrukcja aluminiowa pokryta okładziną z tworzywa zapewnia pewny uchwyt
poręczy i ciepły dotyk.

45

mm

95mm

en

- The railing makes it easy to move and provides adequate support
for people who have trouble walking.
- Aluminum construction covered with plastic molded coaling provides a firm
grip over the handrail.

Narożnik poręczy stal nierdzewna
Corner handrail stainless steel
(wymiary/size: 18 x 18 cm)

Rdzeń Aluminiowy

Okładzina

Zakończenie

Aluminum core

Molded cover

Ending

Łącznik

Uchwyt montażowy

Zaślepka

Connector

Mounting element

Finishing strip

Narożnik i zakończenie poręczy PS
Corner & end of the handrai PS
(wymiary/size: 10,5 x 10,5 cm)

Zakończenie poręczy
wypukłe stal nierdzewna
End of the handrail
convex stainless steel

Zakończenie poręczy
wypukłe PS
End of the handrail convex

Uchwyt montażowy
Mounting bracket

Instrukcja montażu
Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/8.pdf
Zakończenie poręczy stal nierdzewna
End of the handrail stainless steel
(długość/length: 21 cm)

Łącznik poręczy PS
Handrail connector PS

Zakończenie poręczy
płaskie stal nierdzewna
End of the handrail
flat stainless steel

Zakończenie poręczy
płaskie PS
End of the handrail flat
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Poręcz podświetlana
Backlit Handrail
Świecąca listwa LED
wbudowana w poręcz
In-built LED-based
illuminating bar

Zasilacz 230V/12V
Power supply adapter 230/12V

pl

en

- Poręcz ułatwia poruszanie się oraz zapewnia wsparcie dla osób mających problem z chodzeniem.
- Ledowe podświetlenie nada pomieszczeniu nowoczesny i prestiżowy charakter, dodatkowo oznaczy drogi komunikacyjne w budynku.
- Możliwość zamówienia podświetlenia w dowolnym kolorze.
- Handrail makes it easier to walk and provides support for people with walking problems.
- LED-based illumination gives a modern and prestigious design to a place and additionally, it indicates the emergency exits.
- Possibility to order illumination in any colour.

Balustrady AcraMit®
®

AcraMit Balustrade

Słupek balustrady

110mm
100mm

Balyustrade pillar
pl

en

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Umożliwia montaż poręczy przy schodach, antresolach,
tarasach, na wysokości 110 cm.
- Możliwość montażu drugiej poręczy na dowolnej wysokości
(opcja np. dla przedszkoli)

42mm

- Made of stainless steel.
- Possibility to assemble it at staircases, mezzanines, terraces
at the height of 110 cm
- Possibility to assemble an additional handrail at any height
(version, f.ex.: for kindergartens)

Uchwyt mocujący do płyt
Fixing element for Wall Plates
pl

en

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Umożliwia montaż płyty AcraMit® lub AcraMit® Super pomiędzy
dwoma słupkami balustrady.
- Made of stainless steel.
- Enables to fix AcraMit® plate or AcraMit® Super plate between two
balustrade pillars.

Panel blustrady
Balustrade Panel
pl

en

- Panel wykonany z odpornej na uderzenia i złamania płyty AcraMit®.
- W wersji AcraMit® Super nadaje się na zewnątrz.
- Dostępny w palecie kolorystycznej
oraz w wersji transparentnej
C O L O R
z fakturą "mrożonego szkła".
- Panel is made of shock-resistant and crack-resistant AcraMit®plate.
- In AcraMit Super version panels are suitable for outdoor use.
- Available in
palette and transparent version with a „frosted glass” texture.
C O L O R

Super
Grubość płyty
Plate thickness

Powierzchnia
Surface

8

8 mm
Mat

Grubość płyty
Plate thickness

Powierzchnia
Surface

8 mm

Wersja standard

Wersja na schody

Standard version

Version for staircases

Błysk
Glossy

Wymiary [cm] 120 x 80, 120 x 100
Size

Wymiary na zamówienie
Size to order
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Odbojnica ścienna
Wall Guard

Strong

Wymiary [mm] 35 x 150
Size
Długość elementu
Commercial length

[m] 4

Materiał ALU + PVC + PMMA
Material

Kolorystyka / Colour

str.

page

4-5
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35mm
pl

- Odbojnica wypukła przylega bezpośrednio do ściany.
- Mocna konstrukcja z ciągłym rdzeniem aluminiowym wyposażonym w amortyzator z elastomeru.
- Odporna na wielokrotne uderzenia wózkami z towarem, łóżkami szpitalnymi i wózkami inwalidzkimi.
- Przeznaczona na korytarze i drogi transportowe o szczególnie dużym natężeniu ruchu.
en

- Convex wall guard adheres directly to the wall.
- Strong construction made of running aluminum core equipped with a shock absorber made
of the elastomer.
- Resistant to multiple impacts of trolleys with the goods, hospital bads, wheel chairs.
- Designed for corridors and transport routes inside buildings with especially high traffic.

Zakończenie lewe/prawe

Okładzina

Ending right/left

Molded cover

Amortyzator
Absorber

Przekładka

Rdzeń Aluminiowy

Spacer

Aluminum core

Rdzeń Aluminiowy,
Okładzina, Amortyzator
Aluminum core,
Molded cover, Absorber
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150mm

Instrukcja montażu
Zakończenie
Ending

Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/3.pdf
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Odbojnica
przemysłowa
Wall Guard

Prisma

Wymiary [mm] 50 x 200
Size
Długość elementu
Commercial length

[m] 4

Materiał ALU + PVC + PMMA
Material

Kolory / Colours

C O L O R

kolory z palety "Polmar COLOR" na zamówienie
Colours from „Polmar COLOR” palette on request

50mm

pl

- Przeznaczona do ochrony ścian w ciągach komunikacyjnych z wózkami towarowymi,
osobowymi i przemysłowymi.
- Przylega bezpośrednio do ściany.
- Zabezpiecza ściany i amortyzuje uderzenia.
en

200mm

- Suitable to protect walls in walking passages where goods carts, carriges
or forklift trucks move.
- Adheres directly to a wall's surface.
- Protects walls and absorbs shocks.

Zakończenie

Profil amortyzujący

Ending

Absorbing profile

Amortyzator
Absorber

Uchwyt montażowy

Uchwyt montażowy

Mounting element

Mounting element

Instrukcja montażu
Okładzina
Molded cover
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Uchwyt montażowy
Mounting element

Zakończenie
Ending

Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/18.pdf
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Odbojnica garażowa
Garage Wall Protection

Wymiary
Size

Dostępna długość
Commercial length

Boy

[mm] 90 x 40

[m] 1 / 1,5 / 2

Materiał TPE
Material

Kolory / Colours

szary
grey

czarny
black

40mm
pl

- Elastyczna guma skutecznie chroni ścianę i samochód, a sprężysty korpus amortyzuje uderzenia.
- Odporna na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne, można stosować wewnątrz jak
i na zewnątrz budynków.
90mm
en

- Wall protection in places of high intensity of vehicle traffic.
- Elastic rubber effectively prevents the wall and the car while the springy corpus adsorbs shock.
- Resistant to moisture and changing weather conditions.

Zakończenie lewe/prawe

Amortyzator

Ending right/left

Absorber

Listwa mocująca

Okładzina

Mounting profile

Molded

Instrukcja montażu
Okładzina
Molded cover

Zakończenie
Ending

Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/5.pdf
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Odbojnica
przemysłowa
Wall Guard

Bridge

Wymiary [mm] 50 x 220
Size
Długość elementu
Commercial length

[m.] 3

Materiał BRIDGE
Material

- PVC + Stainless Steel + PMMA
BRIDGE Eco - PVC + PMMA

Kolorystyka / Colour

str.

page

4-5

C O L O R

pl

Odbojnica Bridge składa się z wysoko-wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz podstawy
mocującej ze stali nierdzewnej, a w wersji Eco z podstawy z tworzywa PVC w kolorze szarym.
Odbojnica posiada zakończenia montowane na specjalny zatrzask. Zatrzask umożliwia, w razie
konieczności, szybkie zdjęcie zakończeń i np. wyjęcie okładziny do czyszczenia lub w przypadku
zużycia - do wymiany.
Odbojnica Bridge, dzięki odpowiednio wygiętej okładzinie, charakteryzuje się dobrymi
właściwościami amortyzującymi. Zabezpiecza ściany przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.
Konstrukcja odbojnicy zapewnia standardową ochronę przed uderzeniami, zadrapaniami. Polecana
jest do korytarzy, biur, sal szpitalnych, sal szkolnych itp.

220mm

en

Wall guard Bridge consists on a highly durable PVC cover and aluminium core. An Eco type of wall
guard consists on the core made of PVC material in a grey colour.
Endings of wall guard are mount on special latches. If it is necessary the latch enables fast
removement of endings. As an example it is helpfull if a PVC cover needs to be clean or requires
replacement.
Thanks to properly bent PVC cover it has got a very good shock absorbing properties.
What is more wall guard protects wall against being dirt and damaged.
The construction of the wall guard provides standard protection against hitting,scratching. The wall
guard Bridge is designed to corridors, offices, hospital rooms, classrooms etc.
50mm

Profil amortyzujący

Zakończenie

Absorbing profile

Ending

Uchwyt montażowy
Mounting element
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Odbojnica elastyczna
Flat Elastic Wall Guard
pl

Flat

- Maskuje małe nierówności na ścianie i chroni ją przed uszkodzeniem
oraz uderzeniami.
- Przeznaczona do powierzchni prostych, wypukłych i wklęsłych.
- Szybki montaż do ściany - wersja samoprzylepna.
- Bogata oferta kolorystyczna.

en

- Designed for flat, convex and concave surfaces.
- Fast assembly to the wall by means of self-adhesive tape.
- A wide range of colours available.
- Masks little unevenness on the wall.

Dostępna szerokość
Available width

Dostępna długość
Commercial length

[mm] 110, 160, 210, 310

[m] 1 - max 25

Materiał TPE
Material
2mm

Kolorystyka / Colour

str.

page

4-5
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Instrukcja montażu

110mm, 160mm,
210mm, 310mm

Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/2.pdf

Odbojnica
Wall Guard
pl

en

®

AcraMit Optima

- Szczególnie polecana do miejsc narażonych na zarysowania i uderzenia.
- Może być stosowana na ściany i drzwi.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.
- Możliwość docięcia na dowolną długość.
- Dostępna opcja z błyszczącą powierzchnią AcraMit® Super.

- Especially designed for places exposed to scratching and being hit.
- It can be used on walls and doors.
- Available in a standard and self-adhesive version.
- Cut to any length.
- Option available with a glossy surface AcraMit® Super.

Super
Grubość płyty
Plate thickness

Powierzchnia
Surface

2 mm
Mat

Grubość płyty
Plate thickness

Powierzchnia
Surface

2,5 mm
Błysk
Glossy

Dostępna szerokość
Available width

Dostępna długość
Commercial length

[mm] 110, 170, 220, 300, 600

[m] 4

Materiał PVC + PMMA
Material

Kolorystyka / Colour

str.

page

2mm/2,5mm

4-5
110mm, 170mm,
220mm, 300mm,
600mm

C O L O R
Instrukcja montażu
Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/1.pdf
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Listwa cokołowa,
przypodłogowa

Kopacz

Floor Skirting
pl

en

- Wykonana z żywicy winylowej, przeznaczona do ochrony dolnej części
ściany przed uderzeniami i zabrudzeniami.
- Delikatne zaokrąglenie w miejscu łączenia ściany z podłogą ułatwia
czyszczenie i zapobiega gromadzeniu się brudu.
- Grubość 2,5 mm pozwala na łatwe zespolenie cokołu z wykładzinami
za pomocą kleju, sznura PVC lub silikonu.

- Made of vinyl resin, designed to protect the lower part of a wall against
hitting or getting dirty.
- Its slightly rounded shape in the place, where a wall and floor meets,
enables to clean it easily and prevents it from the concentration of dirt.
- Its thickness 2,5 mm allows to join the base and floor coverings easily
by means of glue, PVC rope or silicon.
Wymiary
Size

inne wymiary na zamówienie
[mm] 50 x 250 other
sizes to order

Materiał
Material

50mm

PVC + PMMA

Narożnik wewnętrzny
Internal corner

Listwa
Lath

Narożnik zewnętrzny
Outside corner

250mm
90°

Kolorystyka / Colour

2,5mm

Wymiary / Size

długość

250 x 250 mm

length

C O L O R

2m
Wymiary / Size

250 x 250 mm

Odbojnica stalowa
Stainless Steel Wall Guards
pl

- Odbojnica płaska ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Przeznaczona jest do stosowania na ściany oraz drzwi, które szczególnie
narażone są na uszkodzenia i zabrudzenia.
- Charakteryzuje się wysoką estetyką wykonania.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

en

- Stainless steel wall guard is designed to be used on walls and doors which
are especially exposed to getting dirty or damaged.
- It has got high aesthetic properles.
- Two fixing options: by means of an assembly glue or on a self-adhesive tape.

Dostępna szerokość
Available width

Dostępna długość
Commercial length

[mm] 110, 170, 220, 330

[m] 2 / 3

Materiał Stal nierdzewna
Material Stainless Steel

1mm

Kolory / Colours
110mm, 170mm,
220mm, 330mm
stal szczotkowana
brushed steel

16
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Narożnik stalowy
Stainless Steel Corner
pl

- Narożnik ze stali nierdzewnej zapewnia trwałą ochronę naroży przed
uszkodzeniami oraz zabrudzeniami
- Szczególnie polecany w szpitalach, kuchniach czy laboratoriach.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.
en

- Stainless Steel corner wall guard provides durable protection of corners
against damage and dirt caused by hitting.
- Especially designed for places such as: kitchens, laboratories.
- Two fixing options: by means of an assembly glue or on a self-adhesive tape.

40mm/65mm

Wymiary
Size

90°

40mm/65mm

Dostępna długość
Commercial length

[mm] 40x40, 65x65

[m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał Stal nierdzewna
Material Stainless Steel

1mm

Kolory / Colours

stal szczotkowana
brushed steel

Odbojnica narożna wzmocniona
Corner Strengthened
pl

- Dwupłaszczowa budowa: wewnętrzna warstwa wykonana z aluminium,
zewnętrzny profil absorbujący wykonany z polichlorku winylu.
- Posiada estetyczne zakończenia.
- Szczególnie polecana do miejsc narażonych na zarysowania i silne uderzenia.

en

- Durable layered structure, inner layer made of aluminum.
- Outher absorbing profile is made of polypropylene copolymer.
- It has an aesthetic endings.
- Especially designed for places exposed to scratching and being hit.
Zakończenie
70mm

70mm

Ending

90°

Wymiary
Size

Dostępna długość
Commercial length

10mm

[mm] 70 x 70

[m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał ALU + PVC + PMMA
Material

Rdzeń Aluminiowy
Aluminum core

Instrukcja montażu
Mounting Instructions

Okładzina

Kolorystyka / Color

str.

page

4-5

Molded cover

polmarprofil.pl/pliki/17.pdf
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Narożnik elastyczny
Elastic Corner
pl

Fat

- Odpowiednia konstrukcja i dobór tworzywa (elastomer o dużej
elastyczności) chroni narożnik ściany przed zniszczeniem oraz
utrudnia "rozbicie głowy" w sytuacji przypadkowego uderzenia.
- Szczególnie polecane do przychodni, szkół, internatów.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

en

- Appropriate construction and the right selection of material (highly
flexible elastomer) protect wall corners against getting damaged
and prevent head injuries in case of an accidental hit.
- Especially recommended for medical centres, schools and boarding
schools.
- Two fixing options: by means of an assembly glue or on
a self-adhesive tape.

Wymiary

56mm

[mm] 56 x 56

Size

Dostępna długość
Commercial length

[m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał TPE
Material

56mm

90°

str.

Kolorystyka / Colour

9mm

page

4-5
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żółto-czarny
yellow-black

Narożnik stały 90
Corner Invariable 90
pl

- Odbojnica narożna płaska wykonana z żywicy winylowej z akrylem.
- Proste i tanie zabezpieczenie naroży o kącie 90°.
- Dodatkowa opcja z niesymetrycznymi bokami 25 x 50 mm.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

en

- Corner flat guard made of PVC with acryl.
- It provides excellent protection for corners of the angle 90°.
- Option with asymmetric sides 25 x 50 mm.
- Two fixing options: standard and self-adhesive.

10-65mm

10-65mm

90°

Wymiary

[mm] 30x30, 50x50, 65x65, 25x50,

Size

na zamówienie 10-65 mm

to order 10-65 mm

2mm
10-65mm

Dostępna długość
Commercial length

[m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał PVC + PMMA
Material
10-65mm
2mm

90°

Kolorystyka / Color

str.

page

C O L O R
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Narożnik regulowany
Corner Variable Angle
pl

- Wariant z niesymetrycznymi bokami 25 x 50 mm.
- Odbojnica narożna płaska wykonana z żywicy winylowej z akrylem.
- Proste zabezpieczenie naroży o dowolnym kącie.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.
en

- Option with asymmetric sides 25 x 50 mm.
- Made of PVC with acryl.
- Protects corners of any angles.
- Two fixing options: standard and self-adhesive.

m

65m

Wymiary

[mm] 30x30, 50x50, 65x65, 25x50,

Size

na zamówienie 10-65 mm

to order 10-65 mm

Dowolny kąt
Any angle

65mm

Dostępna długość
Commercial length

[m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał PVC + PMMA
Material

Kolorystyka / Color

2mm

str.

page

4-5
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Narożnik AcraMit®
do zaokrąglonych rogów
AcrMit® Corner for Rounded Corners
pl

- Odbojnica narożna płaska wykonana z połączenia twardej i elastycznej
żywicy winylowej z akrylem.
- Proste i tanie zabezpieczenie zaokrąglonych naroży (r max – 1cm).
- Możliwość dopasowania do kąta naroża w zakresie 0-180 stopni.
- Dwie opcje montażu: na klej montażowy i samoprzylepna.

en

- Flat corner wallguard is made of a mixture of tough and flexible vinyl
resin and acryl.
- Simple and cheap protection of rounded corners.
- Posibility to adjust to a corner ankle within 180 grades.
- Two fixing options: by means of an assembly glue or on a self-adhevise tape.

Wymiary

[mm] 30x30, 50x50, 65x65, 25x50,

Size

mm

na zamówienie 10-65 mm

65

to order 10-65 mm

Dostępna długość
Commercial length

Dowolny kąt

[m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał PVC + PMMA
Material

Any angle

65mm

Kolorystyka / Color

str.

page

4-5

2mm

C O L O R
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Narożniki dekoracyjne
Decorative Corners

pl

- Możliwość zamówienia dowolnego kształtu.
- Odbojnica narożna płaska wykonana z żywicy winylowej z akrylem.
- Proste i tanie zabezpieczenie naroży o kącie 90°.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.
en

- Possibility to order any shape .
- Corner flat guard made of PVC with acryl.
- It provides excellent protection for corners of the angle 90°.
- Two fixing options: standard and self-adhesive.

max 1000mm

Kolorystyka / Color

str.

page

4-5
90°

max 1000mm

C O L O R
2mm

Wysokość
Height

[m] 1,2

Materiał PVC + PMMA
Material

Przykładowe wzory dekoracyjne narożników / Examples of decorative design corners
dowolny kolor z palety

N11

20
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N12

/ any color from the

C O L O R

palette.

N13

N14
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Ochrona futryn
Door Frame Protection
pl

en

- Termoformowana odbojnica wykonana z żywicy winylowej z dodatkiem akrylu.
- Możliwość stosowania na futryny wykonane z drewna i metalu.
- Chroni futryny drzwi przed otarciami, uderzeniami i zabrudzeniami.
- Doskonałe uzupełnienie do systemu ochrony drzwi.

- Thermoformed wall guard made of vinyl resin with the additive of acryl.
- Possibility to put it on frames made of wood and metal.
- Protects door frames against abrasion, hitting or getting dirty.
- Perfectly completes the system of door protection.

A

B

C

2mm

Kolorystyka / Color

str.

page

D

E
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Wymiary

C O L O R

Size

Według zamówienia

Materiał PVC + PMMA
Material

Ochraniacze załóżkowe
Bed Wall Guards
pl

en

- Odbojnica wypukła przylega bezpośrednio do ściany.
- Mocna konstrukcja z ciągłym rdzeniem aluminiowym wyposażonym w amortyzator
z elastomeru.
- Zapewnia ochronę ściany na całej wysokości łóżka.
- Przeznaczona do stosowania w miejscach narażonych na ciągłe uderzenia i otarcia.
- Convex wall guard adheres directly to the wall's surface.
- Solid construction with a continuous aluminium core, equipped with a shock
absorber made of elastomer.
- Provides protection to a wall along the entire bed height.
- Designed to be used in places exposed to repeated hitting and abrasion.

Wymiary
Size

Grubość
Thickness

[cm] 15x50, 15x100, 15x150
[cm] 3

Materiał PVC + PMMA + ALU
Material

Kolorystyka / Color

str.

page
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Przekrój / Cross section

21

Zabezpieczenie ścian
Wall Guards

Płyty
Plates
Twarda powłoka Akrylowa
Hard acrylic coating

400cm

Wymiary płyty
Plates size

125cm

Odporność na zabrudzenia
Resistance to dirt

Wymiary

Odporność na uszkodzenia

Materiał PVC + PMMA
Material

[cm] 400 x 125

Size

Damage Resistance

Łatwość utrzymania czystości
Easy to maintain hygiene

Grubość płyty
Plate thickness

[mm] 2

na zamówienie od 2 do 5 mm
to order from 2 to 5 mm

Powierzchnia
Surface

Mat
na zamówienie: połysk
to order: glossy

pl

- Odporność na uszkodzenia i zarysowania spowodowane uderzeniami.
- Odporność na zabrudzenia oraz działanie środków chemicznych.

en

- Resistance to scratch and damage caused by hitting.
- Resistance to getting dirty and chemical substances.

Super
Grubość płyty
Plate thickness

[mm] 2,5

na zamówienie od 2,5 do 5 mm
to order from 2,5 to 5 mm

Powierzchnia
Surface

Błysk
Glossy

pl

- Wysokiej jakości tworzywo, pokryte warstwą bardzo mocnego akrylu.
- Zwiększona odporność na zarysowania i uszkodzenia spowodowane
uderzeniami.
- Odporność na zabrudzenia oraz działanie środków chemicznych.
- Specjalne zastosowana powłoka zmniejszająca przywieranie brudu.
- Odporność na promieniowanie UV.
en

- High quality plastic, covered with a very hard acryl layer.
- High resistance to scratch and damage caused by hitting.
- Resistance to getting dirty and chemical substances.
- Specially usage cover which reduces dirt adhesion.
- UV resistance.

2,0mm

2,5mm

Kolorystyka / Color

str.

page
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Dekoracje ścienne z płyty AcraMit®
Wall Decoration from AcraMit® Plates

pl

- Możliwość wycięcia dowolnych kształtów z płyty.
- Doskonała dekoracja ścian, która podkreśli indywidualny charakter
pomieszczenia.
- Bogata oferta kolorystyczna.
- Maksymalny wymiar pojedynczego elementu to 120 x 195 cm.
en

- Possibility to cut off any desired shapes out of the plate.
- Excellent wall decoration, which emphasizes an individual
character of a room.
- A wide range of colours
- The maximum size of single element: 120 x 195 cm.

Kolorystyka / Color

str.

page

4-5
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Trwałe zabezpieczenie oraz dekoracja ścian i drzwi
Durable protection and decoration of walls and doors
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Przykładowe wzory na ściany / Examples designs on the wall
dowolny kolor z palety

C O L O R

/ any color from the

C O L O R

palette.

S10

S12

S13

S14

S16

S17

S18

S19

S20

Więcej wzorów dostępnych na stronie: www.polmarprofil.pl
More designs available at: www.polmarprofil.eu

24
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Przykładowe wzory modułowe / Examples of modular designs
dowolny kolor z palety

M10

M11

C O L O R

/ any color from the

M31

palette.

M12

M20

przykładowe wykorzystanie / examples of use

M30

C O L O R

M21

przykładowe wykorzystanie / examples of use

M32

M40

przykładowe wykorzystanie / examples of use

przykładowe wykorzystanie / examples of use

Przykładowe wzory zabezpieczeń na drzwi / Examples of designs door guards
dowolny kolor z palety

D11

D12

D13

D21

D22

D23

C O L O R

D15

110
D24

/ any color from the

C O L O R

palette.

D16

D17

D18

D20

D25

D26

D27

D28
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Przykładowe wzory dekoracyjne / Examples of decorative design
Dowolny kolor z palety

W10

W23

W32

W64

W70

W65

W71

W80

W33

W46

W81

W40

W47

palette, size to individual order.

W82

W68

W83

W84

Klej montażowy dla odbojnic ściennych, narożników i płyt AcraMit®
®

Zalecane zużycie 100-400g/m2
Recommended usage 100-400g/m2

26

W69

W76

W75

Akcesoria / Accessories
Mounting Glue for Wall Guards, Corners and AcraMit Wall Plates

W62

W61

W74

W73

W43

W42

W67

W22

W21

W60

W66

W72

C O L O R

W20

W13

W12

W45

W44

W78

, wymiary na indywidualne zamówienie / Any color from the

W11

W24

W63

C O L O R

W85
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Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w charakterystyce wyrobów oraz kształcie kolekcji przedstawionej
w tym katalogu bez powiadomienia. Prezentowana w folderze kolorystyka wyrobów może różnić się od oryginalnej i nie stanowi podstawy roszczeń reklamacyjnych.
Prezentowane produkty posiadają tolerancję wymiarów: +/- 5%.
en
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This catalogue is a demonstrative material. The manufacturer reserves the right to implement changes within products offer, characteristics and the shape of the collection
presented in the catalogue without prior notice. Products colour presented in the folder may differ from the original colour and shall not be basis for claims.
Products presented in the folder have: +/- 5% tolerance of dimension.

Nasze pozostałe produkty:

Wycieraczki systemowe, Maty, Antypoślizgi,
Systemy oczyszczania kół, Listwy podłogowe
Our other products:

Doormats, Mats, Anti-slip, Finishing strips,
Vehicle Wheel Cleaning System

Polmar Profil Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 64
42-700 Lubliniec, Poland
tel. +48 (34) 353 08 31
tel./fax +48 (34) 353 08 32
e-mail: polmar@polmarprofil.pl
www.polmarprofil.pl

