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Praktický a krásný
na pohled – to je systém
ochranných prvků Acrovyn®.
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Vynikají vysokou odolností proti
poškrábání, nárazům a poškození, veškeré nečistoty z nich
jednoduše setřete. Pomocí
plátů vytvoříte působivý prostor
zářící barvami. Acrovyn®
na stěně nahrazuje nemoderní
palubkové obložení, olejové
barvy nebo nepříliš praktické
tapety. Pláty nabízíme v desítkách odstínů nebo je můžeme
potisknout fotografií podle
vašeho přání.

Ve všech objektech, v nichž se pohybují lidé nebo pojízdné vybavení,
vyřeší systém Acrovyn® jak ochranu stěn, dveří a nábytku před nárazy
a poškozením, tak bezpečnost lidí, a zároveň vytvoří estetické a orientační celky. Pro zdravotnická zařízení jsou skvělou volbou prvky Acrovyn® s baktericidní úpravou.
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Ochrana stěn
– pláty Acrovyn®
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Zvyšují bezpečnost osob s omezenými pohybovými schopnostmi
a pomohou s orientací. Nabízíme je v několika typových a barevných
provedeních, takže mohou skvěle ladit s interiérem.
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Ochrana sloupů a nábytku
Pláty Acrovyn® lze aplikovat na nejrůznější plochy – včetně sloupů
nebo recepčních pultů. Ty jsou tak chráněny před nárazy a k tomu
mají neotřelý design.
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Ochranná svodidla
Chrání stěny před nárazy těžkým vybavením nebo třeba kolečkovými
křesly. Díky široké škále řešení a materiálů jsou vhodné téměř kamkoliv.
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Kryty rohů stěn
Kryty z materiálu Acrovyn® ochrání rohy před poškozením.
Odolají i silným nárazům.

Acrodoors
Vysoce odolné dveře Acrodoors mohou být díky povrchu
z materiálu Acrovyn® sladěné
se zbytkem interiéru. Acrovyn®
je možné vyřezávat do nejrůznějších tvarů a lze pomocí něj
repasovat i dveře stávající.

Madla Acrovyn®
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Baktericidní madlo Acrovyn®
Povrch madla aktivně hubí bakterie, jako je například Salmonella,
Staphylococcus aureus nebo Escherichia coli, a pomáhá tak v boji
proti druhotným infekcím. Baktericidní ochrana povrchu Acrovyn®
byla testována a certifikována dle evropské normy ISO 22196.
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Interiér plný barev.
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