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PROTEÇÃO DE PAREDES E ESQUINAS
WALL & CORNER PROTECTION SYSTEMS



CERTIFICADOS DEQUALIDADE
Todos os nossos produtos são certificados CE e pela norma 9001-2008 de qualidade.

* Nossos produtos foram submetidos ao teste VOC que mostra que nenhum deles inclui nenhuma substancia  
prejudicial para a saúde humana.

* Os nossos materiais não incluem metais pesados, portanto, eles não são perigosos para a saúde humana e por  
esta razão, são todos certificados ROHS.

• Os nossos produtos são antibacterianos, portanto, tendo obtido o certificado TÜBİTAK como 

antibacteriano.  Nos Testes de resistência ao fogo os nossos produtos obtiveram a classe B1 à prova de

fogo.

A resistência ao impacto foi verificada de em laboratório pela YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY com o maior valor  
especificado para estes produtos ou seja 10Kn dm2 .

*Precauções tomadas contra os impactos ambientais soram tidas em consideração e o processo certificada ÇED.

*O revestimento e os acessórios são feitos de poliamida 6. em comparação com a matéria- prima do "ABS"; É 4-5  
vezes mais resistente e não é fracturavel como 'ABS'.

* Amortecedor interno em perfil de TPE é resistente a todas as condições meteorológicas e tem certificação TSE.

* Todas as matérias-primas que são usadas nos nossos produtos são recicláveis

QUALITYCERTIFICATES

*All of our productsare CE certificatedand they have 9001-2008 quality standards.

*Our products have VOC test report which shows that none of them includes nonpersistent gas harmful to human

health.

*Our materials do not include heavy metals, therefore,they are not hazardous on human health and for this reason

they are allROHS certificated.

*Our products are antibacterial therefore they have TÜBİTAK approvedantibacterial report.

*Test of impact strength exists and our products have the property of B1 class fire-proofing.

*The impact strength is reported and approvedby YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY with the highestspecifiedvalue.

*Precautions taken against the environmental impacts are sufficient and ÇED certificated.

*Finish and accessories are made from polyamide 6. Compare with ‘ABS ’ raw material; it is 4-5 times more stronger

and it is not fragilelike ‘ABS ’.

*Shock absorber TPE insert , resistant to all weather conditions and TSE certificated.

*All raw materials which are used in our productsare recyclable.
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Staınless Steel Door Kıck Plate And Door Protectıon Plate / KP 85-105- 115-125 61
Placa do retrocesso da porta de aço inoxidável e placa da proteção da porta4

Handrail wall protection system / WG145/ 145 mm 
Corrimão proteção da parede TAPE

Handrail wall protection with led lighting / WG145-1/ 145 mm
Proteção de parede de corrimão com iluminação LED

Handrail wall protection system / WG145-2/ 145 mm EL 
Sistema de proteção de parede de corrimão

Handrail wall protection system / WG146/ 145 mm EL 
Sistema de proteção de parede de corrimão

Handrail wall protection system / DC140 / 145 mm EL 
Sistema de proteção de parede de corrimão

Handrail wall protection system / WG152/ 152 mm EL 
Sistema de proteção de parede de corrimão

Handrail system /WG50 
Sistema de corrimão

Handrail system /WG50
Sistema de corrimão

Stainless handrail system /  novo WG42 

Sistemade corrimãoinoxidável

Vinyl handrail system / novo WG42-1 
Sistema de corrimão em vinil

Handrail system / WG200/200 mm
Sistema de corrimão

Handrail system / WG201/ 200mm

Sistema de corrimão

Handrail system / DC200 / 200mm

Sistema de corrimão

Handrail system / DC150 /150mm

Sistema de corrimão

Handrail system / WG150/150mm

Sistema de corrimão

Handrail system / WG100 / 100 mm 36
Sistema de corrimão

Chair rail  / CR50 / 50 mm Roda-cadeiras

Decorative PVC skirting with cable channel / DC101 / 100mm  Rodapéde
PVCdecorativo com canal de cabo

Decorative wall protection system / novo DC100 / 100mm 39
Sistema decorativo de proteção de parede

Vinyl plates / WG1004 / 1000 mm 42
Placas de vinil

Vinyl wall protection plates / WG154 - 204 - 304 43
Placas de proteção de parede em vinil

novoDoor kick-protection profiles / WG150-2 44
Perfis de proteção contra batidas de porta

Vinyl door kick-protection profiles / DG 01-02-03-04 45
Perfis de proteção contra batidas de porta em vinil

Corner protection / CG50 / CG50B
Proteção de canto

Corner protection / CG76 /CG76A
Proteção de canto

TPE corner protection system / novo RG200
Sistema de proteção de cantos TPE

Rubber wall protection system /RG150  
Sistema de proteção de parede de borracha

TPE wall protection / novo RG100 56
Proteção de parede TPE

Rubber wall protection /RG80  
Proteção de parede de borracha

Staınless Steel Corner Guard Profıles / CG 50 - 75 - 100 S 60
Perfis de canto de aço inoxidável



PAREDE VINY

NOTA: Estas cores pertencem à casa de  

impressão. Peça o gráfico de cor para escolher  

NOTE: These colours belong toprinting

house.  Please order colour chart for choosing.

PROTETOR DECOR

VINY COLORS



Os nossos produtos de proteção de parede são coloridos
... Temos uma ampla variedade de soluções de cores
oferecendo muitas alternativas de escolha impar aos
nossos clientes

Our wall protection products are colorful... Wide variety of
color solutions gave lots of alternative to our customer
more than they expect

23-CREME DE MARFIM
IvoryCream

NOZ
Walnut

21-BRANCO QUEBRADO
Off-White

BAMBU
Bamboo

20-BRANCO
White

53-COR DE ROSA
Rose Buf f

52-CORAL
Coral

51-MANDARIM
Mandarin

50-MOSTARDA
Mustard

24-TRIGO
Wheat

28-MARRON CLARO
Light Brown

55-ROSA
Pink

29-BEGE
Beige

25- AREIABEGE
Sand Beige

85-AZULESCURO
DarkBlue

80-AZUL GELO
IceBlue

40-CINZENTOİ
Grey

26-CAPUCCINO
Cappucino

54-BRONZE
Bronze

83-AZUL
Blue

82-LİLAS
Lilac

81-AZUL CLARO
Light Blue

42-CINZA ESCURO
DarkGrey

41-CINZA CLARO
Light Grey

70-VERDE  
CLARO
Light Green

74-VERDE PISTACHE
PistachioGreen

75-VERDE ESCURO
DarkGreen

71-TURQUESA CLARO
LightTurquoise

72-TURQUESA ESCURO
DarkTurquoise

50-VERMELHO
Red

30-CANELA
Cinnamon

59-BORDO
Bordeaux
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COM SISTEMASDE PROTEÇÃO 
DE PAREDESDE CORRIMÃO 

PAREDES EPACIENTES ESTÃO
SEGUROS.

With handrailwall protection

systems,both 

patientsand wallsaresafe...
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145 mm Handrail Wall Protection System

WG145 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth,and is mounted against the wall with a

continous aluminium profile and has a handrail.

WG 145 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear. This  

handrail system provides support, decorates and preserves building interior.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm.

Profile length is 4 meters.

WG145

10

145 mm SISTEMA DE PROTEÇÃO DE PAREDE DE CORRIMÃO

145 mm Sistema de proteção de parede de corrimão

145 é uma faixa de proteção de parede que tem uma largura de 145mm, 85mm de profundidade e é montada contra a parede com um

perfil de alumínio contínuo e tem um corrimão;

145mm é um elegante corrimão que também protege os

interiores de danos por impacto e desgaste.

Este sistema de corrimão fornece suporte, decora e  preserva

o interior do edifício. A tampa decorativa do  vinil é produzida 

em 32 cores diferentes. É instalado nas  paredes com 

diferentes elementos de fixação com um  intervalo de 60-

75cm. O comprimento do perfil é de 4 metros
SPECIFICATIONS

145mm HANDRAIL WALL PROTECTION SYSTEM

ESPECIFICAÇÕES

SPECIFICATIONS



WG145145 mm SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CORRIMÃO

145 mm Handrail Wall ProtectionSystem

145mm

Acessórios / ACCEESSORIES

Capa final / End Cap Canto exterior / OutsideCornerCanto interior / Inside CornerSuporte demontagem/ MountingBracket

Capa final  
End Cap

Capafinal  
End Cap

Parte interior  
InsideCorner

Suportedemontagem  
MountingBracket

Capa devinil  
VinylKapak

Canto externo  
OutsideCorner

145 mm SISTEMA DE PROTEÇÃO DE PAREDE DE  CORRIMÃO

Cobertura de vinil

(VinylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Parafuso - pino
(Screw-Pin)

inserção TPE
(TPEInsert)

85mm

Suporte de poliamida
(PolyamideBracket )



WG145-1
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145 mm PROTEÇÃO DE CORRIMÃO COM ILUMINAÇÃO LED
ESPEC IFICAÇÕES

145 mm Corrimão com iluminação LED

VINY iluminação LED foi projetado para fornecer orientação para corredores de hospitais durante a noite. Além disso, o corrimão

de iluminação LED é um produto preferido por causa do uso de baixa energia e aparência decorativa, 145 mm é uma faixa de  

proteção de parede que tem uma largura de 145mm, 85mm de profundidade e é montada contra a parede com um perfil de  

alumínio contínuo e tem um corrimão. Os canais de iluminação LED são integrados na parte interior do perfil. 145 mm é um  

elegante corrimão com iluminação LED que também protege os interiores de danos, de impactos e desgastes. Este sistema de  

corrimão fornece suporte, decora e preserva o interior do edifício. A tampa do vinil é produzida em 32 cores diferentes. É  

instalado nas paredes com diferentes elementos de fixação com um intervalo de 60-75cm. O comprimento é de 4 metros

145 mm HANDRAIL WITH LED LIGHTING
SPECIFICATIONS

VINY LED Lighting Handrail

VINY LED lighting Handrail designed to provide guidance for hospitals corridors at night-time.

Besides, LED lighting handrail is a preferred product because of the use of low energy and decorative appearance. WG 145-1 is a

wall protection band which is 145 mm width, 85mm in depth,and is mounted against the wall with a continous aluminium  profile 

and has a handrail.

LED illumination channels are integrated in the bottom of the profile.

WG 145 is an elegant handrail with led lighting which also protects interiors from impact damage and wear. This handrail

system provides support,decorates and preserves building interior.  

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm. Profile length is 4 meters.



WG145-1
145 mm SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CORRIMÃO COM ILUMINAÇÃO LED

145 mm Handrail Wall ProtectionSystem

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

Canto exterior / OutsideCornerCanto interior/ Inside CornerSuporte de montagem/ MountingBracket Topo/ EndCap

85mm

Capa em vinil
(2mmVinylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

145 mm SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CORRIMÃO COM ILUMINAÇÃO LED

Suporte de poliamida

(PolyamideBracket )

Tampa de policarbonato

(Polycarbonate Cover )

Perfil TPE

(TPEInsert)

145mm

LuminosidadeLED

(LedLighting)



WG145-2
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145 mm Sistema de Proteção de corrimão (Cor – Duo)

145 mm Handrail Wall Protection System (Dual -Color)

WG145 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth,and is mounted against the wall with a continous

aluminium profile and has a handrail.

WG 145 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear.

This handrail system provides support, decorates and preserves building interior. Dual-color top cap provides a decorative

appearance.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm. Profile length

is 4 meters.

Especi f icações

145 mm Sistema de proteção de corrimão (duo - cor)

145 mm é uma faixa de proteção de parede que tem uma largura de 145mm, 85mm de profundidade e é montada contra

a parede com um perfil de alumínio e tem um corrimão. 145mm é um elegante corrimão que também protege os  interiores 

de danos por impacto e desgaste. Este sistema de corrimão fornece suporte, decora e preserva o interior do  edifício. A capa 

superior de duas cores fornece uma aparência decorativa.

A cobertura decorativa do vinil é produzida em 32 cores diferentes.

É instalado nas paredes com diferentes elementos de fixação com um afastamento de 60 -75cm.  O 

comprimento do perfil é de 4 metros.

145 mm HANDRAIL WALL PROTECTION SYSTEM (DUAL - Color)

SPECIFICATIONS



WG145-2
145 mm Sistema de proteção de paredes de corrimão  

145 mm Handrail Wall ProtectionSystem

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

Topo/ EndCap Canto exteriorr / OutsideCornerCanto interiorr / Inside CornerSuporte demontagem/ MountingBracket

Capa final  
End Cap

Capa final  
End Cap

Canto exterior  
OutsideCorner

Canto interior  
InsideCorner

Suportedemontagem  
MountingBracket

Capa emvinil  
VinylKapak

145 mm Sistema de proteção de parede de  corrimão

Perfil TPE
(TPEInsert)

85mm

Suporte de poliamida

(PolyamideBracket)

Cobertura em vinil
(2mm VinylCover)

Perfil de alumínio  
(Aluminium Profile)  
Parafuso - pin  
(Screw-Pin)

Cor diferente
(DifferentColor)

145mm



145 mm Sistema de proteção de Corrimão  

145 mm Handrail Wall ProtectionSystemWG146

WG146

Especi f i cações

146 mm Sistema de proteção de parede de corrimão

WG146 mm é perfil de proteção de parede que tem uma largura de 145mm, 85mm de afastamento da parede e é

montado contra a parede com um perfil de alumínio contínuo e tem função, também, de corrimão.

O WG146 é um elegante corrimão que também protege os interiores de danos por impacto e desgaste. Este sistema  

de corrimão fornece suporte, decora e preserva o edifício.

O revestimento decorativa do vinil é produzida em 32 cores diferentes. É instalado nas paredes com elementos  de 
fixação com um afastamento de 60-75cm. O comprimento do perfil é de 4 metros.

SPECIFICATIONS

146 mm Handrail Wall Protection System

WG146 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth,and is mounted against the wall

with a continous aluminium profile and has a handrail.

WG 146 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear.  

This handrail system provides support, decorates and preserves building interior.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm.

Topol / EndCap Canto exterior / OutsideCornerCanto interior/ Inside Corner
Suporte de montagem/ MountingBracket

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

15

145mm

85mm
Suporte de poliamida

(PolyamideBracket )

Inserção TPE
(TPEInsert)

Capa de vinil
(2mm VınylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Parafuso - pino
(Screw-Pin)



DC140
140 mm Sistema de proteção de parede de corrimão  

140 mm Handrail Wall ProtectionSystem

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

Tampa direita / Right Cap Tampa esquerda / Left Cap Canto exterior / OutsideCornerCanto interior / Inside CornerSuporte demontagem/ Mounting Bracket

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

140mm

Especi f icações

DC 140 Sistema de proteção de parede de corrimão

DC140, 140 mm é um sistema de proteção de parede de corrimão de parede decorativo com largura de 140mm e

profundidade de 75mm tem uma forma anatómica curva oferece proteção da parede é instalado na parede usando  

retentor de alumínio contínuo. Absorve os impactos devido à mecha de borracha inferior e oferece soluções  modernas 

e muito decorativas devido ao seu revestimento e acessórios. Graças à sua superestrutura e ampla área,  é um sistema 

ideal para hospitais, centros comercias, edifícios públicos, escolas e áreas expostas ao tráfego  intensivo humano. Os 

acessórios podem ser fornecidos com a mesma cor de revestimento vinílico de acabamento  SPECIFICATIONS

DC 140 Handrail Wall Protection System

DC 140 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 140 mm width and 75 mm depth is  

continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer .

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories. Thanks to

its superstructure and wide guard erea, it is and ideal system for hospitals , shopping centers, pubic buildin- gs , schools  

and areas exposed to heavy human-traffic.

With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided.

DC140
75mm

Inserção TPE

(TPEInsert)

Capa de vinil
(2mm VinylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Parafuso - pino
(Screw-Pin)

SPECIFICATIONS

Suporte de poliamida

(PolyamideBracket )



SPECIFICATIONS

WG 152 Handrail Wall Protection System

WG 152 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 152 mm width and 85 mm depth.

A continuouns aluminum retainer is fastened to the wall 60-75 cm space by using mounting brackets.

Vinyl coated wall protection system is resistant to scratching and absorbs the impacts through lower rubber insterts

and offers moder solutions by decorative right and left returns.  

Profile lenght is 4 meters and produced in 32 diffrent colors.

Thanks to a spesific antibacterial formulation which does not contain any heavy metal ingredient, it is ideal for use

in health like hospitals, nursing houses and clinics.

WG152

152 mm Sistema de Proteção de Parede de Corrimão

Especi f icações

WG 152 Sistema de proteção de parede decorrimão

152 mm é uma proteção decorativa composta por corrimão de proteção de parede com largura de 152mm e

uma profundidade de 85mm. Um suporte de alumínio continuo é fixado à parede como afastamentos de 60 - 75cm 

usando os suportes de montagem. O sistema de proteção de parede é revestido por vinil resistente a  arranhões e 

abrasão e absorve os impactos através de perfis interiores de borracha e oferece soluções  modernas e decorativa. O 

comprimento do perfil é de 4m ´e produzidos em 32 cores diferentes. Graças a  uma formulação antibacteriana 

especifica que não contém qualquer ingrediente de metal pesado, é ideal  para uso em hospitais, casas de enfermagem 

e clínicas.



WG152
152 mm Sistema de proteção de parede de corrimão

152 mm Handrail Wall ProtectionSystem

152mm

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

WG005suporte /Mounting Bracket WG026 canto esquerdo / LeftCap WG027 Canto direitoŞ / Right Cap WG028 EsquinaE / OutsideCorner WG029 İcanto internoE / Inside Corner

Topo  
EndCap

Topo  
EndCap

Canto interno  
InsideCorner

Suportedemontagem  
MountingBracket

OutsideCorner

85mm

(PolyamideBracket )

152 mm SISTEMA DE PROTEÇÃO DE PAREDE DE CORRIMÃO

Capa de vinil
(2mm VinylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Parafuso - pino
(Screw-Pin)

Perfil TPE



WG50

WG 50 SISTEMA DE CORRIMÃO
Especi f icações

WG 50 Sistema de corrimão

WG50 pode ser utilizado para fins de apoio em corredores de hospitais e áreas comuns, em vãos de escada.
Com as

suas alternativas de cores quentes, textura e acessórios que não está disponível em qualquer outro tipo de

gradeamento, pode ser usado como sistemas de balaustrada em escolas, hotéis, shoppings, centros de

negócios e casas. O comprimento do perfil é 4 metros e é produzido em 32 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

WG 50 Handrail System

WG 50 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas,in staircase
openings.

With its color alternatives,warm decorative texture and end parts which is not available in any other  

railing,it can be used as railing systems in schools,hotels,malls,business centers and houses.

Profile lenght is 4 meters and produced in 32 diffrent colors.



WG50
50 mm Sistema deCorrimão

50 mm HandrailSystem

85mm

50 mm Sistema de Corrimão

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

WG 017 anel deacabamento´/ BraceletforWG50 Splice WG 018Topo / Hand Rail FinishPartWG 010 Suporte depoleia/ MountingBracket
WG 011 Curva / Return

Capa final  
End Cap

Capa final  
End Cap

Canto exterior  
OutsideCorner

Canto interior  
InsideCorner

Suportedemontagem  
MountingBracket

35mm

93mm

(PolyamideBracket )

Parafuso - pino
(Screw-Pin)

Capa devinil  
VinylCover

Capa de vinil
(2mm VinylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)



ESPECIF ICAÇÕES

WG 50 Sistema de Corrimão

WG50 pode ser utilizando como balaustrada em corredores de hospitais e áreas comuns, em vãos de escada. Com as

suas cores alternativas e modernas, textura decorativa e acessórios que não se encontram noutros tipos balaustrada,  pode

ser usado como sistemas de gradeamento em escolas, hotéis, shoppings, centros de negócios e casas.

O comprimento do perfil é 4 metros e é produzido em 32 cores diferentes.

WG 50 Handrail System

WG50 Handrail System, is a system which offers such color options that no any other systems can do in all kinds of building

both in stair openings and gallery spacing.

Structurally, it offers various solutions due to its applicability with other systems by using some accessories in stainless  steel 

while other in aluminum.

It is resistant to scratching and shockproof owing to aluminum retainer designed internally and vinyl top sur- face.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

WG50

WG 50 Sistema de Corrimão

SPECIFICATIONS



WG42
42 mm Sistema de corrimão inoxidável  

42 mm Stainless handrailsystem

WG033 Corrimão WG034 Corrimão de cotoveloİ

Especi f icações

WG 42 Sistema de corrimão

O WG 42 pode ser utilizado para fins de proteção em corredores de hospitais e áreas comuns , em vãos de  escada, 
com as suas alternativas de cor, texturas decorativas e partes topos únicos, pode ser usado como sistema  de 
gradeamento em escolas, hotéis, shoppings, centros de negócios e casas.

A diferença do sistema de corrimão WG42 é que, como todas as suas peças de conexão são em aço inoxidável,  
conferindo á aparência estética das paredes um look muito contemporâneo e durável. O comprimento do perfil é  
de 4 metros e produzido em 32 cores.

WG 42 Handrail System

WG 42 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas,in staircase openings.  With 

its color alternatives,warm decorative texture and end parts which is not available in any other  railing,it can 

be used as railing systems in schools,hotels,malls,business centers and houses.

The difference of WG42 handrail system is that, as all of the connecting pieces are stainless, aesthetic  

appearance of walls can be provided terrifically.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

ACESSSÓRIOS / ACCEESSORIES

81mm

28mm
Q:42mm

Suporte inoxidável
(StainlessBracket )

WG42

Cobertura de vinil

(2mm VinylCover)

Perfil de alumínio

(AluminiumProfile)

Parafuso de montagem

(FittingScrew)

71mm

SPECIFICATIONS



WG42-1
42 mm Sistema de corrimão

42 mm Vinyl handrailsystem

WG42-1

WG032 Corrimão de cotoveloİWG31 Corrimão depunho

Especi f icações

WG 42-1 Sistema de corrimão

WG42-1, pode ser utilizado para fins de apio em corredores de hospitais e áreas comuns, em aberturas de

escadas. Com as suas alternativas de cor, textura decorativa e partes finais que não estão disponíveis em  qualquer 

outra grade, pode ser usado como sistema de gradeamento em escolas, hotéis, shoppings, centros de  negócios e

casas.

O comprimento do perfil é de 4 metros e é produzido em 32 cores diferentes

SPECIFICATIONS

WG 42-1 Handrail System

WG 42-1 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas,in staircase openings.  With 

its color alternatives,warm decorative texture and end parts which is not available in any other  railing, it can be 

used as railing systems in schools,hotels,malls,business centers and houses.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES
DETALHE / DETAIL

71mm

120mm

29mm

Q:42mm

23

(Polyamide6Bracket)

Capa de vinil

(2mm VinylCover)

Perfil de
alumínio

(AluminiumProfile)

Suporte de poliamida 6
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Proteção de corredores deserviço
pesado  

Paredes sob controlo...

On Heavy-Duty corridors protection of

walls is undercontrol.



Especi f icações

WG 200 Proteção de paredes

WG200, 200 é um perfil de proteção de parede que tem 200mm de largura, 35mm de profundidade e é

montado na parede com perfil de alumínio contínuo de suporte e um amortecedor de borracha 

continuo.  Absorve os choques/impactos através de perfis de borracha inferiores.

É decorativo com a sua cobertura em vinil. Com a mesma cor de peças finais e capa de vinil, que o 

torna  um sistema excelente.

É produzido em 32 cores diferentes e é instalado em paredes com elementos de fixação com um 

intervalo  de 50-60cm de acordo com os materiais de parede onde é instalado.

O comprimento dos produtos é de 4 metros.

SPECIFICATIONS

WG 200 Wall Protection System

WG 200 is a wall protection band which is 200mm width, 35mm in depth, and is mounted against the wall
with a continous aluminium profile and rubber insert. It absorbs the shocks with its bottom rubber insert.  
It is decorative with its vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system.

It is produced in 32 different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 
50- 60 cm according to wall`s materials.

Product`s length is 4 meters.

WG200

200 mm Proteção de Paredes



WG200
200 mm Proteção deParedes  

200 mm Wall ProtectionSystem

200 mm PROTEÇÃO DE PAREDES

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

Capa esquerda / Left Cap Capa direita / Right Cap Canto interior / OutsideCorner Canto exterior / Inside Corner

CAPA FINAL
End Cap

CAPA FINAL
End Cap

CANTO EXTERIOR
OutsideCorner

CANTO INTERIOR
InsideCorner

CAPA DE VINIL
VinylKapak

35mm

200mm

(2mm VinylCover)

(TPEInsert)

Perfil de alumínio

(AluminiumProfile)

Cobertura de  
vinil

Perfilo TPE

Parafusos - Bucha

(Screw-Pin)



WG201
200 mm Proteção de Paredes  

200 mm Wall ProtectionSystem

WG201

Especi f icações

Tampa de extremidade esquerda e direita
/ Right and Left EndCap

20mm

200mm

WG 201 Proteção de Paredes

WG201, É uma faixa de proteção de parede que tem 200 mm de largura, 20mm de profundidade e é montada

n a parede com um perfil de suporte de alumínio contínuo com perfis de borracha.

A proteção de parede é revestida de vinil resistente a arranhões e abrasão e absorve os impactos através de

perfis de borracha contínuos no interior. Oferece soluções modernas devido ás suas coberturas decorativas. É

produzido em mais de 30 cores diferentes e instalado nas paredes com elementos de fixação com um

afastamento de 50-60cm de acordo com o tipo de constituição da parede.  O 

comprimento dos perfis é de 4 metros.
SPECIFICATIONS

WG 201 Wall Protection System

WG201 is a wall protection band which is 200 mm width, 20 mm in depth, and is mounted against the wall

with a continous aluminium profile and rubber insert.

Vinyl coated wall protection is resistant to scratching and absorbs the impacts through lower rubber inserts.

Offers modern solutions by decorative end caps.

It is produced more than 30 different colours and installed onto walls with different fixing elements with an  

interval of 50-60 cm according to wall’s materials. Product’s length is 4 meters.

DETALHE / DETAIL

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Parafusos - pino

Inserção TPE

(TPEInsert)

(Screw-Pin)

Capa de vinil

(2mmVinylCover)

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES



DC200
200 mm Proteção de paredes  

200 mm Wall ProtectionSystem

DC200
Especi f icações

DC 200 Sistema de proteção de paredes

DC200 , Sistema de proteçãodeparedecom200 mm de largura, 30mm de profundidade é curvo é instalado na parede

usando um suporte de alumínio contínuo. Absorve os impactos devido ao perfil de borracha interior continuo e  oferece 

soluções modernas através do seu revestimento vinílico decorativo e acessórios. Graças à sua  superestrutura e ampla 

área de proteção, este sistemas é ideal para hospitais centros comercias, edifícios públicos,  escolas e áreas expostas ao 

tráfego humano intensivo. O comprimento do perfil é de 4 metros e é produzido em 32 cores  diferentes.

SPECIFICATIONS

DC 200 Wall Protection System

DC 200 Wall protection system 200 mm width 30 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by  using 

continuous aluminum retainer .

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories.

Thanks to its superstructure and wide guard erea, it is and ideal system for hospitals , shopping centers, pubic buildings, schools and

areas exposed to heavy human-traffic. With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided. The profile  length 

is 4 meters and produced in 32 different colors.

Tampa de Extremidade esquerda e direita
/ Right and Left EndCap

Canto exterior / OutsideCorner

30mm

200mm

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES
DETALHE / DETAIL

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Inserção TPE
(TPEInsert)

Parafusos - pinos

(Screw-Pin)

Capa de vinil

(2mm VinylCover)

SPECIFICATIONS



Especi f icações

DC 150 Proteção de Paredes

DC150 , Sistema de proteçãode parede com 150 mm de largura, 30 mm de profundidade é continuamente curvado, a

banda de proteção de parede é instalada na parede usando o suporte de alumínio contínuo.

Absorve os impactos devido ao perfil longitudinal e continuo em borracha e oferece soluções modernas por

tampas decorativas e acessórios. Graças à sua superestrutura e ampla área de protecção. É um sistema ideal

para hospitais, centros comerciais, edifícios públicos, escolas e áreas expostas ao tráfego humano pesado.

Com a mesma cor das peças de acabamento é fornecida a cobertura decorativa.  

O comprimento do perfil é de 4 metros e é produzido em 32 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

DC 150 Wall Protection System

DC 150 Wall protection system 150 mm width 30 mm depth is continuously curved wall protection band is
installed

to the wall by using continuous aluminum retainer.

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and

accessories. Thanks to its superstructure and wide guard erea, it is and ideal system for hospitals, shopping

centers, pubic buildings, schools and areas exposed to heavy human-traffic.

With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is 

provided. The  profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

DC150

150 mm PROTEÇÃO DE PAREDES



DC150
150 mm Proteção deParede

150 mm Wall ProtectionSystem

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

Topoesquerda e direita
/ Right and LeftEnd Cap Canto exterior / OutsideCorner

Capa final
EndCap

Capa final

EndCap

Capa final
EndCap

Canto exterior  
OutsideCorner

Capa final
EndCap

CAPA DE VINIL
VinylKapak

150mm

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

150 mm PROTEÇÃO DE PAREDES

31

IPerfil TPE
(TPEInsert)

Parafusos - pinos

(Screw-Pin)

30mm

Capa de vinil
(2mm VinylCover)



Especi f icações

WG 150 Proteção de paredes

WG 150 , É uma faixa de proteção de parede com 150mm de largura, 20mm de profundidade e é montada na parede com

um perfil de alumínio contínuo. Ele absorve os choques com seu inserto de borrachainferior. É decorativo com a sua  

tampa em vinil.

Contem as mesmas cores finais que a sua capa de vinil, que faz dele um excelente sistema muito decorativo.  

É instalado nas paredes com diferentes elementos de fixação com um intervalo de 50-60cm.

Comprimento de perfil é de 4 metros e é produzido em 32 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

WG 150 Wall Protection System

WG 150 is a wall protection band which is 150mm width, 20mm in depth, and is mounted against the wall with a

continous aluminium profile.

It absorbs the shocks with its bottom rubber insert. It  is 

decorative with its vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl cover,it makes for an excellent system. It is

installed to the walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm. Profile length is 4

meters length and produced in 32 different colors.

WG150
150 mm PROTEÇÃO DE PAREDES



WG150
150 mm Proteção deParede  

150 mm Wall ProtectionSystem

Acessórios / ACCEESSORIES

150mm

Tampa de extremidade esquerda e direita
/ Right and Left EndCap Canto exterior / OutsideCorner

CAPA FINAL
End Cap

CAPA FINAL
End Cap

CAPA FINAL
End Cap

CAPADEVINIL
VinylKapak

CANTO EXTERIOR
OutsideCorner

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

150 mm Proteção de Paredes

Inserção TPE

Parafusos - pinos (TPE Insert)

20mm (Screw-Pin)

Capa de vinil
(2mm VinylCover)



WG100
100 mm Proteção de Paredes  

100 mm Wall ProtectionSystem

Tampa de extremidade esquerda e direita
/ Right and Left EndCap

20mm

100mm

WG100

Inserção TPE
(TPEInsert)

Especi f icações

WG 100 Proteção de Parede

WG 100 é uma faixa de proteção de parede que tem de largura 100mm, 20mm de profundidade e é

montado na parede através de um perfil de alumínio continuo. Ele absorve os choques com seu perfil de

borracha interior.

É muito decorativo com sua tampa do vinil. Contém a mesma cor nas peças das extremidades e na cobertura  

de vinil, o faz de si um sistema excelente é produzido em 32 cores diferentes e é instalado em paredes com  

diferentes elementos de fixação com um intervalo de 50-60 cm de acordo com materiais de parede. O  

comprimento do produto é de 4 metros.

WG 100 Wall Protection System

WG 100 is a wall protection band which is 100mm width, 20mm in depth,and is mounted against the wall

with a continious aluminium profile.

It absorbs the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl cover,it makes for an excellent system.It is produced in 32

different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to  

wall`s materials. Product`s length is 4 meters.

Acessórios / ACCEESSORIES

DETALHE /  
DETAIL

Capa de vinil
(2mm VinylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Parafusos - pinos

(Screw-Pin)

SPECIFICATIONS



CR50
50 mmRodacadeiras  

50 mm ChairRail

Tampa extremidade esquerda e direita
/ Rightand Left End Cap

CR50

Especi f icações

CR 50 Roda-Cadeiras

CR 50 é um sistema de roda-cadeiras que tem de largura 50mm e profundidade de 20mm, é

montado na parede com perfil de alumínio continuo.

Ele absorve os impactos através da flexibilidade da sua cobertura em vinil.

As peças de extremidade são da mesma cor que a cobertura superior em vinil o que faz de si  um

sistema excelente. Tem 4 metros de comprimento e é produzido em 30 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

CR 50 Chair Rail

CR 50 is a chair rail system which is 50mm width and 20mm depth, and is mounted against the wall with

continious aluminium profile.

It absorbs impacts.It has unscratable decorative vinyl cover.

With the same color of end parts with it`s vinyl upper cover it makes for an excellent system.
It is 4 meters length and produced in 30 different colors.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

DETALHES /  
DETAIL

(Screw-Pin)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

20mm

50mm

Capa de vinil

(2mm VinylCover)

Parafusos - pinos



Canto exterior/ OutsideCorner Canto interior / Inside Corner

DC101
100 mm Rodapé decorativo cabo canal PVC

100 MM Decorative PVC Skirting with CableChannel

DC101

SPECIFICATIONS

DC 101 Decorative PVC Skirting with Cable Channel

Patterned, cable channel, decorative PVC skirtings.

Profile’s, right-left end elements with inner and outer corner elements are available.

This product forms a unity with the wall protection DC100 model.  It 

is 4 meters length and produced in 30 different colors.

Capa finaldireita Right End Cap Capa esquerdadireita | Left End Cap

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES DETALHE /  
DETAIL

20mm

(Screw-Pin)

Especi f icaçõe

DC 101 Rodapé decorativo com canais para a passagem de cabos em PVC  
Padronizado, com canais para cabos, com acabamento decorativos em PVC.  Perfil 
com acessórios de acabamento, topos direitos e de canto interno e externo  Este 
produto forma um conjunto com o modelo DC100 de proteção de parede.  Tem 4 
metros de comprimento e é produzido em 30 cores diferentes.

Capa de vinil

(VınylCover)

Perfil de PVC

(PVCProfile)

100mm

Parafusos - pinos



DC100
100 mm Sistema de proteção de parede

100 mm Wall ProtectionSystem

DC100
Especi f icações

DC 100 Sistema de Proteção Decorativa de Parede

DC100 Sistema decorativo de proteção de parede adequado para hotéis, áreas privadas e comerciais que desejem  
um aspeto decorativo.

O sistema de proteção de parede revestido de vinil é resistente a arranhões e absorve os impactos. A tampa  
decorativa do vinil é resistente ao risco.

É produzido mais de 30 cores diferentes. O comprimento do produto é 4 metros..

SPECIFICATIONS

Capa esquerda/ Left CapCapa direita / Right Cap Canto exterior / OutsideCorner Canto interior / Inside Corner

20mm

DC 100 Decorative Wall Protection System

DC100 Decorative wall protection system suitable for hotels, private and commercial areas that desired deco-

rative appearance.

Vinyl coated wall protection system is resistant to scratching and absorbs the impacts.  

Decorative vinyl cover is resistant to scratching.

It is produced more than 30 different colours.

Product’s length is 4 meters.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES
DETALHE /  
DETAIL

100mm  
Parafusos - pinos  
(Screw-Pin)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

(VinylCover)

InserçãoTPE
(TPEInsert)

Capa de vinil
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COM A SUA TEXTURA 
DECORATIVA E CORES 

PERFEITAS, A ESTÉTICA DE 
SERVIÇO PARA SUPERFÍCIES 

DE PAREDE E PORTA

With it’s decorative texture and  

perfect colors, long service  

aestheticson

wall and door  

surfaces
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WG1004
1000 mm Placa de Vinil  

1000 mm VinylPlate

1000mm

Capa final / EndCap Cobertura conjunta / Joınt Cover Canto interior / Insıde Corner Canto exterior / OutsıdeCorner

SPECIFICATIONS

WG 1004 VinylPlate

WG 1004 Plate system is 1000 mm width.

It protects and preserves building interiors against impact damage and wear.

Economic plates are installed quickly and simply.

They are produced in 30 different colors and 3 meters length.

WG10
Especi f icações

WG 1004 Placas de Vinil - Lambril

O sistema de placas WG 1004 tem largura de 1000 mm.

Protege e preserva as paredes interiores dos edifícios dos danos causados pelos impactos e 

desgaste.  São Placas econômicas que são instaladas de forma rápida e simples.

São produzidas em 30 cores diferentes e têm 3 metros de comprimento.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES



150 - 200 - 300 mm Placas de proteção de paredes  

150 - 200 - 300 mm Wall ProtectionPlates
WG154  
WG204
WG304

WG154-204-304 WG154

ESCOVA DE ROLO / RollerBrush
PLACAADESIVA/ Á BASEDE ÁGUA/ 13KG
/ Plaque adhesive/ Water - Based / 13KG

Especi f icações

WG 154 - 204 - 304 Placas de proteção de parede em vinil

WG154 - 204 - 304 Os sistemas de chapa tem larguras de 150mm, 200mm, 300mm.

Protegem e preservam os interiores de edificioscontra danos de impacto e 

desgaste.  São Placas econômicas que são instaladas de forma rápida e simples 

por colagem.

São produzidas em 30 cores diferentes e 4 metros de comprimento.

SPECIFICATIONS

154 - 204 - 304 Wall Protection Plates

WG154 - 204 - 304 Plate systems are 150mm, 200mm, 300mm width.

It protects and preserves building interiors against impact damage andwear.

Economic plates are installed quickly and simply.

They are produced in 30 different colors and 4 meters 

length.  It is 4 meters length and produced in 30

different colors.

ACESSÓRIOS/ACCEESSORIES

300mm

200mm

150mm

WG304 WG204



Placas de porta de vinil

WG150-2 Viny Door Plates & Kickplates

ampa de extremidade esquerda e direita
Right and Left EndCap

Especi f icações

WG 150-2 Perfis kick de Proteção de Porta

WG 150-2 É um perfil de proteção das faces das portas que tem 150 mm de largura, 10m de espessura, base de  
alumínio coberta por um perfil de vinil o conjunto é montado na face das portas.

WG 150 é fabricado para evitar que as portas de fiquem danificadas durante o trânsito de carrinhos de serviço. A  
cobertura de superfície texturizada é antibacteriana e resistente a impactos. É fabricado com 30 cores diferentes ou  de 
imitação de madeira. Deste modo, assegura-se tanto a integridade funcional como decorativa.

Os perfis têm 4 metros de comprimento.

SPECIFICATIONS
WG 150-2 Door Kıck-Protection Profiles

WG 150-2 door kick protection profile which has 150 mm width, 10m depth, perpetual aluminium covered up

and with a profile assembled to the bottom of the doors.

WG 150 is manufactured to avoid the doors from getting damaged during the transit of serving carts.  The 

textured surface cover of it is antibacterial and impact-resistant. It is manufactured with 30 different  colors 

or wooden-like. In this way, both functional and decorative integrity is been ensured.

Profiles are 4 meters length.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

150mm

Perfil TPE
(TPEInsert)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

10mm

Capa de vinil
(VinylCover)

Parafusos-pinos
(Screw-Pin)

DETALHE /  
DETAIL

WG150-2



Placas de proteção de Portas em vinil

Viny Door Plates & Kickplates

DG01
DG02
DG03
DG04

DG01-02-03-04

Especi f icações

DG 01- 02 - 03 - 04 Placas de porta Viny

Placas de proteção de portas em VINIL tanto criam uma aparência decorativa como a previnem os danos

da porta oferecendo um design especial para portas.

As placas de porta são compatíveis com as cores dos corrimãos, roda-macas etc. A sua composição é

higiênica e antibacteriana fornecendo uma proteção completa.

Tamanhos padrão e modelos de produção baseados em projetos específicos podem ser produzidos.

As Placas de proteção de porta, são amplamente utilizadas em todo tipo de áreas, foram especialmente  

projetadas para hospitais, restaurantes, escolas e áreas comerciais.

Têm 4 metros de comprimento e são produzidas em 30 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

DG 01- 02 - 03 - 04 Viny Door Plates & Kickplates

VINY Door Plate &Kickplate creates a decorative appearance as preventing damage to the door with a special  

design for doors.

Door plate is compatible with the handrails colors. Hygienic

& antibacterial structure provide fullprotection.

Standard sizes and project-based production models can be produced.

Door protection plates, which is widely used in so many areas, especially designed for hospitals, schools and  

commercial areas.

It is 4 meters length and produced in 30 different colors.



P
ro

te
ç
ã

o
 d

e
E

s
q

u
in

a
s

C
O

R
N

ER
G

U
A

R
D

S

45

Soluções
prefeitas e diferentes em

cada canto...

Differentially perfect solutions on every

corner...



CG50

50x50 mm Sistema de Proteção deCanto

50 mm Corner ProtectionSystem

Especi f icações

CG 50 Sistema de Proteção de cantos

O CG 50 é um sistema de proteção de esquinas, que pode ser utilizado em todos os tipos de estruturas como

hospitais, restaurantes, hotéis, dormitórios, universidades, edifícios militares e edifícios públicos, que tem  

suporte de alumínio e cobertura superior decorativa indeformável e resistente á abrasão em vinil.

Pode ser usado em uma altura específica (L: 1metro, L: 1.50metros) assim como na altura da parede ou  

lambril. Fabricado em 30 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

C
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CG 50 Corner Protection System

CG 50 is a corner protection system,which can be used in all kinds of structures like hospitals,restaurant-

s,hotels,dormitories,universities,military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and  

decorative upper cover that is non-deformable and non-scrstchable vinyl.

It can be used in a specific height (L:1meters,L:1.50meters) as well as at the floor height.  

Manufactured in 30 different colors.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES DETALHE
/DETAIL

50mm

Parafusos - pinos
(Screw-Pin)

CG50

Capa de vinil
(VinylCover)

50mm

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)



50x50mm Proteçãode canto em PVC (colado)

50 mm Pvc corner protection (glued) CG50B

CG50B

50mm 50mm

Especi f icações

CG 50B proteção de canto em PVC (colado)

CG 50B é um sistema de proteção de esquinas, que pode ser usado em todos os tipos de estruturas como

hospitais, restaurantes, hotéis, dormitórios, universidades, edifícios militares e edifícios públicos, é uma capa  

decorativa em vinil não deformável e não amolgável.

Pode ser usado em uma altura específica (L: 1metro, L: 1.50metros) assim como na altura do lambril ou parede.

Fabricado em 30 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

CG 50B Pvc Corner Protection (glued)

CG 50B is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, restaurants,

hotels, dormitories,universities, military buildings and public buildings, which has decorative upper cover  

that is non-deformable and non-scrstchable vinyl.

It can be used in a specific height (L:1meters,L:1.50meters) as well as at the floor height.  

Manufactured in 30 different colors.

DETALHE / DETAIL

2mm Vinil
(2mmVinyl)



76x76 mm Sistema de Proteção de Canto

76x76 mm CornerProtectionSystemCG76

Capa de topo / TopCap

76mm

76mm

CG 76 Corner Protection System

CG76 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restau-

rants, hotels, dormitories,universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom  and 

decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl.

It can be used in a specific height(L:1meters,L:1.50meters) as well as at the floorheight.  It 

is decorative with its vinyl cover.

Manufactred  in 30 different colors.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

50

DETALHE /  
DETAIL

(VinylCover)

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

CG76
Especificação  

CG 76 Sistema de proteção de canto

O CG76 é um sistema de proteção de canto, que pode ser utilizado em todos os tipos de estruturas como hospitais, shoppings,

restaurantes, hotéis, dormitórios, universidades, edifícios militares e edifícios públicos, com perfil de suporte de alumínio e  

cobertura superior decorativa indeformável e não amolgável em vinil.

Pode ser usado em uma altura específica (L: 1metro, L: 1.50metros) assim como na altura das paredes e lambril.

Torna-se decorativo com sua tampa em vinil. Disponível em 30 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

Capa de vinil

Parafusos- pinos
(Screw-Pin)



76x76 mm Proteção angular decanto

76x76 mm AngledCornerProtection CG76A

CG76A

Especi f icações

CG 76A Proteção angular de canto

CG76-135 ° é um sistema de proteção de esquinas, que pode ser usado em todos os tipos de estruturas como

hospitais, shoppings, restaurantes, hotéis, dormitórios, universidades, edifícios militares e edifícios públicos, que

tem fundo de alumínio e tampa superior decorativa indeformável e não amolgável em vinil.

Pode ser usado em uma altura específica (L: 1metro, L: 1.50metros) ou outras.  

É decorativo com sua tampa do vinil. Disponíveis em 30 cores diferentes.

SPECIFICATIONS

CG 76A Angled Corner Protection

CG76-135° is a corner protection system,which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls,

restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium  

bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl.

It can be used in a specific height(L:1meters, L:1.50meters) as well as at the floorheight.  It 

is decorative with its vinyl cover.

CAPA SUPERIOR / TopCap

76mm

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIESDETALHE /  
DETAIL

76mm

Perfil de alumínio
(AluminiumProfile)

Capa de vinil

(VinylCover)
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Forte e ativo 
protege contra impactos emáreas de 

estacionamento e corredores......

Strong and active protect against impacts  

on parking areas andcorridors...



RG200
200 mm TPE Sistema de Guarda de Parede  

200 mmTPE Wall GuardSystem

RG200
25mm

200mm

Especi f icações

RG 200 TPE Sistema de guarda de parede

sistema de proteção de parede com 200 mm largura e 25 mm de espessura TPE

É usado para evitar a deformação da parede, tanto em fábricas, áreas de estacionamento como em  

corredores de serviço

Opções de cores: preto e cinza.

A sua forma forte, evita as áreas de ficar danificado por muitos anos.

A sua fórmula especial, não causa nenhuma sujidade ou má visão durante a aplicação. O comprimento do  

produto é 3 metros.

SPECIFICATIONS

RG 200 TPE Wall Guard System

200 mm width 25 mm depth TPE wall protection system; It is used to prevent deformation on the wall both

factories , parking areas and service corridors  

Color options: black and gray.

With it’s strong form, it avoids areas from getting damaged for many years.

Under favour of it’s special formula, it doesn’t cause any dirtiness or bad view during the application.

Product`s length is 3 meters.

DETALHE / DETAIL

Tira de atenção Amarela

(opcional)
(YellowAttention  
Strip/Optional)



RG150
150 mm Sistema de guarda de Paredes em Borracha

150mm Rubber Wall Guard System

RG150

Especi f icações

RG 150 Sistema de guarda de Paredes em borracha

O RG 150 guarda de paredes em borracha impede a deformação em paredes e pilares.

Tem largura de 150mm e 20mm de espessura.

Há duas faixas de refletor nele, o que ajuda os motoristas durante o estacionamento dos veiculos.  É

decorativo.

Este pode ser usado em uma altura específica (L: 1 metro, L: 1.50 metros

O seu comprimento é de 3 metros.

SPECIFICATIONS

Tampa de extremidade esquerda e direita
/ Right and Left EndCap

150mm

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES

RG 150 Rubber Wall Guard System

RG 150 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

150mm width and 20mm depth.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.  It is 

decorative with its upper cover.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters ) as well as at the floorheight.  

Product`s length is 3 meters.

DETALHE / DETAIL

20mm
(Screw-Pin)

Tira de atenção Amarela
(opcional) (YellowAttention  

Strip/Optional)



100mm

15mm

RG100
100x100mm TPE Sistema de guarda de canto de Borracha

100x100mm TPE RubberCorner GuardSystem

(Screw-Pin)

RG100
Especi f ica ções

RG 100 TPE Sistema de guarda de Canto

RG100 TPE este sistema previne a deformação em paredes e pilares. Possui duas faixas de refletoras, oque

auxilia os condutores durante o estacionamento.  

Tem um aspeto decorativo.

Pode ser usado em uma altura específica (L: 1 metro, L: 1.50 metros).

Com um perfil do metal oculto sob a borracha ,consegue uma melhor proteção e durabilidade. As alternativas  de 

cores são o preto e o cinza.

SPECIFICATIONS

RG 100 TPE Corner Guard System

R100 TPE Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.  It 

is decorative with its upper cover.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters ) as well as at the floorheight.

With metal profile which is used under rubber, better protection and also linear view can be provided.

Color alternatives are black and grey.

DETALHE / DETAIL

(opcional)
Tira de atenção Amarela (Yellow Attention

Strip/Optional)

100mm



RG80
80x80mm Sistema de Guarda de canto em Borracha

80x80mm Rubber Corner Guard System

RG80

Especi f icações

RG 80 Sistema de guarda de canto em borracha

O sistema de guarda de esquina de borracha RG80 previne a deformação em paredes e pilares. Possui duas faixas

de reflexão, o que ajuda os motoristas durante o estacionamento.  É 

decorativo devido ao seu acabamento superior.

Pode ser usado em uma altura específica (L: 1 metro, L: 1.50 metros), bem como á altura do chão.

Os perfis têm 3 metros de comprimento.

SPECIFICATIONS

RG 80 Rubber Corner Guard System

RG80 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.  It 

is decorative with its upper cover.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters ) as well as at the floorheight.

Profiles are 3 meters length.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIESDETALHE /  
DETAIL

80mm

15mm
(Screw-Pin)

Tira de atenção Amarela  
(opcional)

(YellowAttention  
Strip/Optional)

80mm
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Efeito inoxidável em locais...

Stainless eftect in places...



CG 50- 75– 100S Perfis de guarda de Canto em Aço inoxidável

Staınless Steel Corner Guard Profıles

CG(50S - 75S - 100S)

CG50S
CG75S
CG100S

50mm

100mm

75mm

5 0m m

50mm

1mm

Especi f icações

CG (50S - 75S - 100S) Sistema de guarda de canto em aço inoxidável

Em aço inoxidável AISI 304 os perfis de proteção de esquinas de 2 mm de espessura podem ser usados em  
shoppings, hotéis, restaurantes, escolas e edifícios públicos. Devido ao acabamento de aço inoxidável, é  
facilmente integrável com todo o tipo de decoração dos espaços. É resistente aos impactos que podem vir a  
sujeitar os pilares e esquinas.

Pode ser usado em uma altura específica (L: 1 metro, L: 1.50 metros) e também pode ser usado ao longo da
altura da total da parede. Pode ser fixado à parede por parafusos, com adesivo de poliuretano ou com fitas de
colagem de dupla face.

SPECIFICATIONS

Cs50-75- 100 Staınless Steel Corner Guard Profıles

Made with 304 quality 2mm stainless steel corner guard post profiles can be used in shopping malls, hotels,  

restaurants, schools and public buildings. Due to the view of stainless , it coordinates with the place’s general  

metal view very well. It is durable to impacts which can come to columns and corner of the walls.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) and also can be used along the story height. It

can be fixed to the wall by being screwed or can be applied with polyurethane adhesives and double-sided  

tapes into the walls and column’s corners.

ACESSÓRIOS / ACCEESSORIES
100mm 

75mm

50mm



KP 85-105-115-125

Placa de retrocessoda portaemaço  

inoxidávele placa da proteçãoda porta

Staınless Steel Door Kıck Plate And Door ProtectıonPlate

Especi f icações

KP85 - 105 - 115 - 126 Placas de proteção de portas de portas em aço inoxidável.

Em aço inoxidável AISI 304 as placas de proteção de porta têm de 1mm de espessura são fixadas com parafusos de

aço inoxidável aos dois lados da porta ao nível do puxador e na parte inferior da porta, que têm várias larguras 85- 105-

115-125 cm e alturas de 15- 20- 25cm.

As placas de porta em aço inoxidável é geralmente utilizada em portas de serviço de escolas, hotéis, restaurantes,  cafés, 

hospitais e salas de jantar garantindo uma aparência muito elegante, resistente, duradoura e estética.

SPECIFICATIONS

Staınless Steel Door Kıck Plate And Door Protectıon Plate

Made with 304 quality 1mm satine door kick plate are being fixed with stainless steel screws to the both sides of

door wing and bottom of wing and also in door handle part, which have widths 85-105- 115-125 cm, and heights  15-

20- 25cm.

The stainless door kick plate is generally used in service doors of schools, hotels, restaurants, cafes, hospitals and  

dining halls which seems very elegant , durable, enduring and esthetical.

KP85
105
115
125

15-20-25cm

15-20-25cm

KP85 -105 -115 -126

85-105-115-125

85-105-115-125



PORQUÊ VINIL?
WHYVINY?

Anti-bateriano. Absorve impactos.  
Antibacterial. absorbs impacts.

Classe resistente ao fogo.  
Vo class fire resistant.

Superfície decorativa superior resistente a
arranhões.  

Decorative top surface is resistant to scratching.

Fácil instalação.  
Easyinstallation.

É produzido em 32 cores

diferentes.
Its produced with 32 different colours.

Sem metais pesados.
Heavy metal-free.

Não emite gases tóxicos.  
Do not emit toxic

gases.
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WG005

WG152

WG026

Outside CoverReturn

Inside Cover

WG029

WG028

Aluminum Retainer

www.duvarkoruma.com

İZMİR ŞB:

0212 485 16 15 www.arfen.com 0232 459 72 71

0212 485 16 77 arfen@arfen.com
ANKARA ŞB:

0312 286 00 06

http://www.duvarkoruma.com/
http://www.arfen.com/
mailto:arfen@arfen.com

