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protection products
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Zabezpieczenie ścian
Wall guards

Zabezpieczenie ścian

Wall guards

pl

en

Odbojnica ścienna to najprostszy sposób zabezpieczenia ścian przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem czy porysowanie. Odbojnice mogą być
wykorzystane do zamaskowania powstałych już uszkodzeń.

Wall guard is the easiest way to protect walls against getting damaged,
dirty or scratched. Wall guards can be used to hide damage that has
already appeared.

Odbojnice ścienne idealnie sprawdzają się także jako dekoracja oraz
zabezpieczenie drzwi - odbojnice drzwiowe.

Wall guards are a perfect solution as decoration and door protection –
door guards.

Oferujemy kilka wariantów zabezpieczeń wykonanych, z różnych
materiałów: stal nierdzewna, żywica winylowa z akrylem, materiały
elastyczne (elastomery).

We offer a few variants of guards made of different materials such as:
stainless steel, vinyl resin with acryl, elastic materials (elastomer)

Kolorystyka

zabezpieczeń ścian
Colours - wall guards
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NCS S 1010-Y30R

NCS S 1002-Y

NCS S 0804-Y50R

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

Biel Kremowa
White Ecru

11

Waniliowy Deser
Vanilla Dessert

21

Miodowy
Honey

31

Limonka
Lime

12

Piasek Morski
Sand Sea

22

Orange
Orange

23

Łososiowy
Salmon

Żółty Słoneczny
Yellow Sunny

30

Pistacja
Pistachio

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

32

NCS S 4040-B80G

NCS S 1040-B90G

NCS S 3020-B30G

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

NCS S 0560-Y60R

NCS S 1030-G20Y

NCS S 0540-G50Y

20

NCS S 1070-Y50R

NCS S 0550-Y10R

NCS S 0560-Y20R

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

33

Turkus
Turquoise

34

Szmaragd
Emerald

40

Szaro-niebieski
Gray-blue

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

NCS S 3040-R60B

NCS S 3020-B

NCS S 2030-R60B

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

Zieleń medyczna
Green Medical

41

Lawenda
Lavender

44

Jasny Chaber
Bright Cornflower

42

Fiolet
Violet

45

Sztormowy
Squally

NCS S 1555-R80B

NCS S 1050-R90B

NCS S 0520-R90B

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

43

Błękit Lodu
Blue Ice

Kolory zaprezentowane w druku mogą się nieznacznie
różnić od kolorów rzeczywistych. Rzeczywista
kolorystyka jest zbliżona do podanej w NCS

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

Kolory ze znaczkiem szybkiej dostawy dostępne
w magazynie.

The colours with a sign of fast delivery are
available in stock.

Znak szybkiej dostawy

5

Sign of fast delivery
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Kolorystyka

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

Szary Księżycowy
Lunar Grey

52

Wieczorna Mgła
Evening Mist

NCS S 8500-N

54

Grafit Ołówkowy
Pencil Graphite

51

Poranna Mgła
Morning Fog

62

Cappucino
Cappucino

NCS S 2000-N

NCS S 3500-N

53

55

Czarny
Black

60

Beż
Beige

NCS S 2005-Y20R

NCS 4502-B

NCS S 6502-B

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

zabezpieczeń ścian
Colours - wall guards

Latte
Latte

61

NCS S 8005-Y50R

NCS S 4010-Y30R

NCS S 3005-Y80R

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

64

Gorzka Czekolada
Bitter Chocolate

?

NCS S 6010-Y30R

NCS S 1070-Y90R

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

70

63

Czerwień Pudrowa
Red Powdered

Przy zamówieniu powyżej 400m.
Możliwość zmówienia dowolnego koloru.

Mleczna Czekolada
Milky Chocolate

The purchase order over 400m.
There is a possibility to order any colour.

Wersja z pasami w kolorze piasek morski na
kolorach tła zaprezentowanych poniżej.

Kolekcja
Collection

Version with stripes of sea sand colour on the
backgrounds presented below.

Dostępne szerokości:

minimalne zamówienie 100mb / minimum order 100 lm

Available width:

110mm

122

Orange
Orange

medyczna
134 Zieleń
Green Medical

140

Szaro-niebieski
Gray-blue

163

Mleczna Czekolada
Milky Chocolate

Pudrowa
170Czerwień
Red Powdered

170mm

Kolekcja Collection

RYTMY AFRYKI
AFRICAN RHYTHMS

Wersja z kolorowymi pasami na czarnym tle.

Version with colourful stripes on the
black background.

220mm

222

Orange
Orange

224

Żółty
Yellow

www.speedwall.pl

Zieleń
235 Green

271 Czerwień
Red
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Odbojoporęcz
Handrail wall guard
Wymiary 35mm x 150mm
Size
Długość elementu
Commercial length

4m

Materiał ALU + PVC
Material

Kolorystyka / Colour

str.

page

5

ZEBRA

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 fixed shape which
simplifies movement,
- reinforced construction with an aluminium load-bearing structure protects
the wall and absorbs shocks.
It can be used in hospitals, schools, corridors, offices, etc.

7

85mm

Narożnik / Zakończenie: prawe, lewe

Okładzina

Amortyzator

Dystans

Corner / Ending: right, left,

Molded cover

Absorber

Distance profile

Przekładka

Rdzeń Aluminiowy

Spacer

Aluminum core

www.speedwall.pl
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Poręcz
Handrail
Średnica 45mm
Diameter
Długość elementu
Commercial length

4m

Materiał ALU + PVC + Stainless Steel
Material

str.

Kolorystyka / Colour

page

5

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.

45

mm

95mm

en

- The railing makes it easy to navigate through and provides adequate support
for people who have trouble walking.
- Aluminum construction covered with plastic molded cover, ensures a firm
grip handrail.

Narożnik poręczy PVC
Corner handrail PVC
(wymiary/size: 10,5x10,5cm)
Narożnik poręczy stal nierdzewna
Corner handrail stainless steel
(wymiary/size: 18x18cm)
Zakończenie poręczy stal nierdzewna
End of the handrail stainless steel
(długość/length: 21cm)

Rdzeń Aluminiowy

Okładzina

Zakończenie

Aluminum core

Molded cover

Ending

Łącznik

Uchwyt montażowy

Zaślepka

Connector

Mounting element

Finishing strip

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

Słupek balustradowy
Balustrade pillar
wysokość/height: 110cm

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

www.speedwall.pl

tel.+48 516 905 365

Uchwyt mocujący do płyt
Mounting element
for wall plates
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Odbojnica ścienna Strong
Wall guard

Wymiary 35mm x 150mm
Size
Długość elementu
Commercial length

4m

Materiał ALU + PVC
Material

Kolorystyka / Colour

str.

page

5

ZEBRA

35mm
pl

- Odbojnica wypukła przylega bezpośrednio do ściany.
- Mocna konstrukcja z rdzeniem aluminiowym wyposażonym w amortyzator z elastomeru.
- Odporna na wielokrotne uderzenia ciężkimi wózkami transportowymi.
- Przeznaczona na korytarze i drogi transportowe wewnątrz budynków o dużym natężeniu ruchu.
en

150mm

- Convex wall guard it adheres directly to wall.
- Strong construction made of aluminum core equipped with a shock absorber made of the elastomer.
- Multiple impact-resistant of heavy transport carriages.
- Intended for corridors and transport routes inside buildings with heavy traffic.

9

Zakończenie lewe/prawe

Okładzina

Ending right/left

Molded cover

Amortyzator
Absorber

Przekładka

Rdzeń Aluminiowy

Spacer

Aluminum core

www.speedwall.pl
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Odbojnica ścienna
Wall guard

Prisma

Wymiary 50mm x 200mm
Size
Długość elementu
Commercial length

4m

Materiał ALU + PVC
Material

Kolorystyka / Colour

str.

page
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50mm

pl

- Odbojnica Prism przylega bezpośrednio do ściany.
- Konstrukcja zabezpiecza ściany i amortyzuje uderzenia.
- Możliwość zastosowania jako zabezpieczenie drzwi - odbojnica drzwiowa.
200mm
en

- Prism wall guard it adheres directly to wall.
- Construction load-bearing structure protects the wall and absorbs shocks.
- It is possible to use it as door protection.

Zakończenie

Profil amortyzujący

Ending

Absorber profil

Amortyzator
Absorber

Uchwyt montażowy

Uchwyt montażowy

Mounting element

Mounting element

www.speedwall.pl
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Odbojnica elastyczna
Flat Elastic wall guard

pl

FLAT

- Maskuje nierówności na ścianie.
- Przeznaczona do powierzchni prostych,wypukłych i wklęsłych.
- Szybki montaż do ściany - wersja samoprzylepna.
- Bogata oferta kolorystyczna.

en

- Designed to straight, convex and concave surfaces.
- Fast assembly to the wall by means of self-adhesive tape.
- Wide range of colours available.
- Masks unevenness on the wall.

Dostępna szerokość 110mm, 160mm, 210mm, 310mm
Available width
Dostępna długość
Commercial length

1m - max 25m

Materiał TPE
Material
2mm

Kolorystyka / Colour

str.

page

5
110mm, 160mm,
210mm, 310mm

Odbojnica
Wall guard
pl

en

Optima Standard

- Szczególnie polecana do miejsc narażonych na zarysowania i uderzenia.
- Może być stosowana na ściany i drzwi.
- Dostępna w wersji mocowania na klej oraz samoprzylepnej.
- Możliwość docięcia na dowolną długość.
- Warstwa zewnętrzna z czystego Akrylu bardzo odporna na zadrapania.
- Especially designed for places exposed to scratching.
- It can be used on walls and doors.
- Available in standard and self-adhesive version.
- Cut to any length.
- The external layer is made of clear acrylic highly resistant to scratches.
Dostępna szerokość 110mm, 170mm, 220mm, 300mm
Available width

Dostępna długość
Commercial length

4m

Materiał PVC
Material

2,5mm

110mm, 170mm,
220mm, 300mm

Kolorystyka / Colour
ZEBRA

str.

page

5

RYTMY AFRYKI
AFRICAN RHYTHMS

11
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Odbojnica
Wall guard
pl

en

Optima ALU

- Pokryta warstwą aluminium.
- Może być stosowana na ściany i drzwi.
- Dostępna w wersji mocowanej na klej oraz samoprzylepnej.
- Możliwość docięcia na dowolną długość.

- Covered with a layer of aluminum.
- It can be used on walls and doors.
- Available in standard and self-adhesive version.
- Cut to any length.

Dostępna szerokość 170mm, 220mm, 300mm
Available width

Dostępna długość
Commercial length

4m

Materiał PCV + Alu
Material
2,5mm

Kolory / Colours
170mm, 220mm,
300mm
aluminium szczotkowane
brushed aluminum

Odbojnica
Wall guard
pl

en

Optima Lami

- Pokryta powłoką PVC o wzorze drewnopodobnym.
- Może być stosowana na ściany i drzwi.
- Dostępna w wersji mocowanej na klej oraz samoprzylepnej.
- Możliwość docięcia na dowolną długość.

- Covered with layer of PVC wood-grain.
- It can be used on walls and doors.
- Available in standard and self-adhesive version.
- Cut to any length.

Dostępna szerokość 110mm, 170mm, 220mm, 300mm
Available width

Dostępna długość
Commercial length

4m

Materiał PVC
Material

2,5mm

Kolory / Colours
110mm, 170mm,
220mm, 300mm

Dąb naturalny

Jasny dąb

Macore

Natural oak

Light oak

Macore

12
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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 quality.
There are two options of application: standard and self-adhesive.

Dostępna szerokość 110mm, 170mm, 220mm, 330mm
Available width
Dostępna długość
Commercial length

2m / 3m

Materiał Stal nierdzewna
Material Stainless Steel

1mm

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

Narożnik stalowy
Stainless Steel Corner
pl

- Narożnik ze stali nierdzewnej zapewnia trwałą ochronę narożników przed
uszkodzeniami oraz zabrudzeniami.
- Szczególnie polecana w szpitalach, kuchniach, laboratoriach.
- Dwie opcje mocowania: standardowa i samoprzylepna.
en

- Stainless Steel corner wall guard provides a constant protecton of corners
against damage and dirt caused by hitting.
- Especially deigned to places such as: kitchens, laboratories.
-Two fixing options: standard and self-adhesive.

40mm/65mm

Wymiary
Size

40mm/65mm

90°

Dostępna długość
Commercial length

40x40mm, 65x65mm

1m / 1,5m / 2m / 3m

Materiał Stal nierdzewna
Material Stainless Steel

1mm

Kolory / Colours

stal szczotkowana
brushed steel

13
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Odbojnica Narożna wzmocniona
Corner Strengthened
pl

- Dwupłaszczowa budowa: wewnętrzna warstwa wykonana z aluminium,
zewnętrzny profil absorbujący wykonany z polichlorku winylu.
- Posiada estetyczne zakończenia.

en

- Inner layer made of aluminum,
- External absorbing layer is made of polypropylene copolymer.
- It has an aesthetic endings.

70mm

Wymiary

70mm

Size

90°

Dostępna długość
Commercial length

70mm x 70mm

1m / 1,5m / 2m / 3m

Materiał ALU + PVC
Material

Przekrój / Cross section
10mm

Kolorystyka / Color

Narożnik Elastyczny
Elastic Corner
pl

str.

page

5

FAT

- Odpowiednia konstrukcja i dobór tworzywa (elastomer o dużej
elastyczności) chroni narożnik ściany przed zniszczeniem oraz
uniemożliwia "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 choice of material ( higly flexible
elastomer) protect wall corners against getting damaged and
prevents head injuries in case of an accidental hit.
- Especially recommended in medical centres, schools and boarding
schools.
- Two fixing options: by means of an assembly glue and on a selfadhesive tape.

56mm

Wymiary
Size

Dostępna długość
Commercial length

56mm

56mm x 56mm

1m / 1,5m / 2m / 3m

Materiał TPE
Material

90°

Kolorystyka / Colour

9mm

str.

page
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żółto-czarna

odblaskowa

yellow-black

reflective

14
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Narożnik Stały 90
Corner Invariable 90
pl

- Wariant w niesymetrycznymi bokami 25mm x 50mm.
- 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

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

10-65mm

90°

10-65mm

Wymiary
Size

2mm
10-65mm

Dostępna długość
Commercial length

30x30mm, 50x50mm, 65x65mm,
na zamówienie 10-65mm
25x50mm, to
order 10-65mm

1m / 1,5m / 2m / 3m

Materiał PVC
Material
10-65mm
2mm

90°

Kolorystyka / Color

str.

page

5

Narożnik Regulowany
Corner variable angle
pl

- Odbojnica narożna płaska wykonana z żywicy winylowej z akrylem.
- Proste zabezpieczenie naroży o dowolnym kącie.
- Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.
en

- Made of PVC.
- To protect corners of any angles.
- Two fixing options: standard and self-adhesive.

m

65m

Dowolny kąt

Wymiary

Any angle

Size

65mm

Dostępna długość
Commercial length

65mm x 65mm

1m / 1,5m / 2m / 3m

Materiał PVC
Material
2mm

Kolorystyka / Color

15
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Odbojnica garażowa
Garage wall protection

BOY

pl

- Elastyczny materiał i odpowiednia konstrukcja chroni drzwi
samochodu przed porysowaniem podczas otwierania ich
w garażu.
- Elastyczna guma skutecznie chroni ścianę i samochód,
a sprężysty korpus amortyzuje uderzenia.
- Odporna na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.
en

- Wall protection in places of high intensity of vehicle traffic.
- Elastic rubber successfully prevents the wall and a car while
the springy corpus has got shock absorbing properties.
- Resistant to moisture and changing weather conditions.
Wymiary
Size

Dostępna długość
Commercial length

90mm x 40mm

1m / 1,5m / 2m

Materiał TPE
Material

Kolory / Colours

szary
grey

Zakończenie lewe/prawe

Amortyzator

Ending right/left

Absorber

czarny
black

Akcesoria / Accessories

Zakończenie
Ending

Narożnik Elastyczny
Elastic Corner
Wymiary
Size

Dostępna długość
Available length

Listwa mocująca

Okładzina

Mounting profile

Molded

FAT
Więcej informacji str.
More Information page 14

56mm x 56mm

1m / 1,5m / 2m / 3m

Materiał TPE
Material

Podłogowy odbojnik parkowania
Floor bumper parking

Park Stop

pl

Blokada parkingowa Park STOP wyznacza odległość parkowania od ściany i samochodu,
zabezpieczając samochód i ścianę od uszkodzeń.
en

The parking lock STOP Park sets the distance from the wall and parking the car, protecting the
car and the wall from damage.
Materiał PVC
Material
Wymiary
Size

35cm x 57cm

16
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Płyty
Plates
Twarda powłoka Akrylowa

400cm

Hard acrylic coating

Odporność na zabrudzenia
Resistance to dirt

Wymiary płyty
Size plates

125cm

Odporność na uszkodzenia
Damage Resistance

Łatwość utrzymania higieny
Easy maintaining hygiene
2,5mm

Wymiary
Size

Grubość płyty
Plates thickness

400cm x 125cm

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

Powierzchnia
Surface

Pół mat
Half mat
na zamówienie: połysk lub mat
to order: glossy or mat

Materiał PVC + PMMA
Material

Kolorystyka / Color

str.

page

5

pl

- Wysokiej jakości tworzywo, pokryte warstwą bardzo mocnego Akrylu.
- Odporność na uszkodzenia spowodowane uderzeniami,
- Odporność na zabrudzenia oraz działanie środków chemicznych.
- Specjalna opracowana powłoka zmniejszająca przywieranie brudu.

en

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

17
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Dekoracje ścienne z płyty AcroLux
Decoration from wall plates AcroLux
pl

- Płyty ochronne to doskonałe zabezpieczenie ścian przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.
- Dzięki zastosowaniu płyt nie trzeba malować powierzchni,
którą przykrywają. Zastosowanie płyt to realne oszczędności
na remontach i konserwacjach ścian.
- Możliwość wycięcia dowolnych kształtów z płyty.
- Doskonała dekoracja ścian, która podkreśli ich indywidualny
charakter pomieszczenia.
- Bogata oferta kolorystyczna.

en

- Protective plates are a perfect solution to protect walls
against getting damaged or dirty.
- By using plates, it is not necessary to paint the surface that
they cover. The application of plates enables to save money
on renovation and wall maintanance.
- 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

Kolorystyka / Color

str.

page

5

Trwałe zabezpieczenie oraz dekoracja ścian i drzwi
Durable protection and decoration of walls and doors

ycinamy

yiw
Projektujem ry!
wzo
d we
We design an

cut from the

plate.
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Zabezpieczenie ścian
Wall guards

Przykładowe wzory na ściany / Examples designs on the wall
dowolny kolor z palety barw

/ any color from the palette

S10

S11

S12

S13

S14

S15

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

D10

D12

D13

D15

/ any color from the palette

D16

D17

D18

D19

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

M10

M11

/ any color from the palette

M12

M20

przykładowe wykorzystanie / examples of use

przykładowe wykorzystanie / examples of use
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Zabezpieczenie ścian
Wall guards
Przykładowe wycięte loga i ltery / Examples of realized logos and letters
dowolny kolor z palety barw

/ any color from the palette

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

W10

W11

W23

W42

W43

W13

W12

W30

W24

/ any color from the palette

W31

W44

W20

W33

W32

W60

W21

W61

W22

W40

W62

W41

W63

Akcesoria Accessories
Klej montażowy dla odbojnic ściennych, narożników i płyt AcroLux
Mounting glue to wall guard, corners and wall plates AcroLux
• Fix ALL Floor & Wall
• T-Rex Błyskawiczny
• T-Rex Bezbarwny

Zalecane zużycie 100-400g/m

2

Recommended usage 100-400g/m

2
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