
מגני קיר, מאחזי יד ומגני פינות
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עמידות למכה
 SPM לפגיעות,  העמידות  את  להבטיח  כדי 
בודקת את מוצריה בתנאיי תפעול אמתיים.

המשקלים בהם המוצרים נבדקים מתאימים 
הפגיעה  ומהירויות  עגלות  של  למשקלם 
משקפות את אלו של אנשים בתנועה (320 

ק“ג במהירות 3 קמ“ש).
חוזק לקריעה כמה ממוצרי SPM עברו בדיקות 
לעמוד  יכולתם  את  והראו  ביותר  קיצוניות 

.(CSTB Test no. BP13-6-4042-2) בקריעה

סיווג אש
 PVC של  הנוסחה   – צבעו  מה  חשוב  לא 
אש  סיווג  כוללת   SPM של  אנטיבקטריאלי 
ולתקן   EN 13501-1 לתקן  בהתאם   Bs2d0
לסיווג  ראוי  להיות  כדי   .755 ישראלי  אש 
ואביזרים)  (פרופילים  שלנו  המוצרים  הזה, 
אך  שמתבצעות  מלאות  בדיקות  עוברים 

ורק ע“י מעבדות מוסמכות מורשות.
על  בהתבסס  סיווג  אישורי  מעניק  זה  גוף 

תוצאות שהושגו בבדיקות.

100% של חיידקים מושמדים 
תוך 30 דקות אחרי הניקוי

100% מותאם למוסדות ציבור100% אנטיבקטריאלי

תקני ההיגיינה
חברת SPM מתמחה בפתרונות הגנה לקיר 
 100% מושלמת.  היגיינה  על  הקפדה  תוך 
לסביבה.  ידידותי   100% אנטיבקטריאלי. 
המוצרים עשויים PVC ותואמים את דרישות 

התקנים העדכניים ביותר.
ו-   C/0510506M מס‘  בדיקה  (דוחות 
במיוחד  מותאמים  המוצרים   .(1100908M
משרדים,  ציבור.  ומוסדות  חולים  לבתי 

מתנסים וגני ילדים.  

 PVC בקטריו-סטטי
במיוחד  מתוכנן   SPM מוצרי  של  המגוון  כל 

למניעת הצטברות אבק וחיידקים.
מעוגל  ועיצוב  הבלתי-נקבוביים  פני-השטח 
מחקרים  של  התוצאה  הם  מוצר  כל  של 

הנדסיים מעמיקים.
 Nosoco, tech laboratories, test reports no.)

(10053101 and 10053102

עדיפות להיגיינה

עדיפות למיגון

מגני קיר, מאחזי יד ומגני פינות

עמידות כימית
מעבדות  בשרותי  משתמשת   SPM חברת 
כדי להציג את רמת העמידות של מקטעי 
ה-PVC שלה בפני ניקיון תקני, חיטוי ומוצרים 
ובמבנים  בריאות  במבני  אנטי-זיהומיים 

ציבוריים.
 ANIOS Laboratory, test report no.)

 17242.04/219, BIOQUELL® test report no. TD
(041-003-14
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לאזורי המבנה  ”מיגון“ משתנים בהתאם  הפתרונות של 
וציוד  אנשים  ע“י  אינטנסיבי  לשימוש  בהתאם  המושפע 
נייד. אנו הגדרנו מערכת סיווגים ליישומים שונים והענקנו 

להם קוד צבע לשימוש כהנחייה בקטלוג שלנו.

אדום - לאזורי תנועה כבדה
אזורים בשימוש כבד החשופים לפגיעה כבדה

ירוק - לאזורי תנועת רכבים בינונית
אזורים בשימוש סטנדרטי החשופים שוב ושוב לפגיעה

כחול - לאזורי תנועת רכבים קלה
אזורים בשימוש נמוך החשופים להשפעה קלה ושחיקה מקומית

חברת SPM מייצרת את מוצריה - מגן קיר, מגן פינה, מגן דלתות, חיפוי קירות ומאחזי יד  מחומרים בלתי-מזהמים 
וידידותיים לסביבה. כל מוצרי SPM  תואמים את דרישות התקנים העדכניים.

הרכב מופתי
חומרים בלתי-מזהמים• 

מכילים  אינם   SPM של   PVC מוצרי 
קדמיום,  עופרת,  כגון  כבדות  מתכות 
PBT נטולי  והם  וכ“ד,  בדיל  ארסן, 
 Persistent Bioaccumulative Toxins / BPA free

(Bisphenol A)
סידן-•  בייצוב  להשתמש  בחרה   SPM

מהווה  ולא  רעיל  לא  שהוא  אבץ 
נמצאת   SPM לכן  לסביבה.  סכנה 
ושוב מדגישה את  הטכנולוגיה,  בחזית 

מחויבותה לפיתוח מתמיד.

איכות האוויר
לתקנים  בהתאם  נבדקו  שלנו  המוצרים 
של  סיווג  בעלי  הם   .ISO 16000-6 מסדרת 
ימים,   3 למשך  מ“ג/מ“ק  מ-100  פחות 

כלומר – סיווג זעיר בהשוואה לסף הנדרש.

בהתאם לתקנות הצרפתיות הלוחות שלנו 
Greenguard Gold עבור  זהב  תו  קיבלו את 
רמת פליטה נמוכה מאוד שמבטיחה איכות 

. +A אוויר פנימי ברמה

מיחזור
החומרים שלנו הם בעיקר PVC ואלומיניום, 
ולכן הם ניתנים ל-100% מחזור. למטרה זו, 
גם כל שאריות תהליך הייצור ממוחזרות אף 

הן.

בזמן  הסביבה  על  מופחתת  השפעה 
ההתקנה והשימוש

דבקים• 
 SPM בדבקי  השימוש  על  ממליצים  אנו 
אקרילי  דבק  הן  שלנו,  המוצרים  בהתקנת 
אוניברסלי  שרף  דבק  והן  מבוסס-מים 
אינם   אלה  דבקים   .MS פולימר  בסיס  על 
מהווים  לא  ולכן  מסיסים  חומרים  מכילים 

סכנה לבריאות המשתמשים ולסביבה.

רמות מופחתות של פסולת כתוצאה• 
מאורכים לפי הזמנה  

טרום-חיתוך  שירות  מציעה   SPM חברת 
(אורכים סטנדרטים מהקטלוג או בהתאמה 
חסכוני  זה  שירות  הזמנה).  לפי  אישית 

וממחזר את השאריות.

ניקוי ותחזוקה• 
המוצרים קלים לניקוי ומפחיתים את צריכת 

המים וחומרי הניקוי.

עמידות• 
חיי  אורך  את  מאריכים   SPM פתרונות 
את  משמעותית  מגדילים  וגם  התשתיות 
ועבודות  הקיר  תיקוני  בין  הזמן  מרווחי 

השיפוץ.

מגוון שמכבד את הסביבה

קווים מנחים של בריאות,
איכות וסביבה: 

בפרויקטים  לשימוש  מתאימים   SPM מוצרי 
-  HQE תקני  את  המיישמים  בנייה  של 
באיכות  (סביבה   High Quality Environment

גבוהה).

תקנות REACH אירופיות:
 Registration, Evaluation)  REACH תקנות 
 (Authorization and Restriction of Chemicals
כימיקלים)  והגבלת  אישור  הערכה,  (רישום, 
מיועדות לשפר את תקני המיגון על הבריאות 
והסביבה. הן דורשות מכל היצרנים להצהיר על 
להיות  כימי שרשום כמסוכן שעלול  חומר  כל 
שמשמש  חומר  שום  במוצריהם.  בשימוש 
ברשימה  מופיע  אינו   SPM מוצרי  לייצור 

.REACH במסגרת התקנות

סיווג עבור דרישות המיגוןקוד צבע עבור כל יישום

INSIDE AIR EMISSIONS*
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WALL PROTECTION

פלטת צבעים   
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DECOWOOD

פלטת צבעים במראה דמוי עץ 
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WALL
PROTECTION

 WALL PROTECTION מגני קיר

8        LINEA PUNCH

9        IMPACT

10      COMBO PUNCH

11      COMBO PUNCH 100D

12       CONTACT

13       COMBO CLAD

14       DECOCHOC

15       DECOSMIC

15       DECOWOOD

15       DECOTREND

15       DECOCLEAN

15      DECOCHOCH H2O

   CORNER PROTECTION מגני פינות

16       FINCOLOR

18       CORNEAFLEX

19      COMBO CORNER

20      COMBO CORNER 70 AND 50

21       PROTECTA 2

22         COMBO FLEX

23      PROFILA 50 AND 30

24     COMBO LINE 75,50 AND 25

   HANDRAILS מאחזי יד

26       COMBO DUO

27       COMBO DUAL

28-29       LINEA TOUCH

30       ESCORT

31       ESCORT WOOD

32 מגן פינות לגני ילדים    

33 מגן קיר לתעשייה וחניונים    

34-35   DOOR PROTECTION חיפוי דלתות

תוכן עיניינים



WALL
PROTECTION

מגני קיר

 WALL PROTECTION מגני קיר

8        LINEA PUNCH

9        IMPACT

10      COMBO PUNCH

11      COMBO PUNCH 100D

12       CONTACT

13       COMBO CLAD

14       DECOCHOC

15       DECOSMIC

15       DECOWOOD

15       DECOTREND

15       DECOCLEAN

15      DECOCHOCH H2O

   CORNER PROTECTION מגני פינות

16       FINCOLOR

18       CORNEAFLEX

19      COMBO CORNER

20      COMBO CORNER 70 AND 50

21       PROTECTA 2

22         COMBO FLEX

23      PROFILA 50 AND 30

24     COMBO LINE 75,50 AND 25

   HANDRAILS מאחזי יד

26       COMBO DUO

27       COMBO DUAL

28-29       LINEA TOUCH

30       ESCORT

31       ESCORT WOOD

32 מגן פינות לגני ילדים    

33 מגן קיר לתעשייה וחניונים    

34-35   DOOR PROTECTION חיפוי דלתות
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WALL PROTECTION

מגן קיר - גובה 180 מ“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 180 מ“מ 
עומק: 25 מ“מ 

אורך יחידה אחת: 4 מטר
חומר: PVC עובי 2.5 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק עם פס מרכזי
התקנה: על גבי תשתית אלומיניום 

(מסילה רציפה/ברקטים)
עמידות גבוהה בפני פגיעות, מתאים 

ליישום במוסדות ציבוריים
צבעים: 31 גוונים

LINEA PUNCH
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WALL PROTECTION

מגן קיר -גובה 60/120/200 מ“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 60/120/200 מ“מ 
עומק: 30 מ“מ 

אורך יחידה אחת: 4 מטר
חומר: PVC עובי 3 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק עם חריצים לאורך 
התקנה: על גבי תשתית אלומיניום (מסילה 

רציפה/ברקטים)
עמידות גבוהה מפני פגיעות, מתאים ליישום 

במוסדות ציבוריים
צבעים: 31 גוונים עבור מידות 200/120 מ“מ 

5 גוונים עבור מידה 60 מ“מ

IMPACT
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WALL PROTECTION

מגן קיר - גובה 125/200 מ“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 125/200 מ“מ 
עומק: 25 מ“מ 

אורך יחידה אחת: 4 מטר
חומר: PVC עובי 2 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור : טקסטורה קלה 
התקנה: על גבי תשתית אלומיניום 

(מסילה רציפה/ברקטים)
עמידות גבוהה מפני פגיעות, מתאים 

ליישום במוסדות ציבוריים
צבעים: 33 גוונים 

COMBO PUNCHNEW
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WALL PROTECTION

מגן קיר - גובה 100 מ“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 100 מ“מ 
עומק: 50 מ“מ 

אורך יחידה אחת: 4 מטר
חומר: PVC עובי 2 מ“מ 

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: טקסטורה קלה 
התקנה: על גבי תשתית אלומיניום 

(מסילה רציפה)
עמידות גבוהה במיוחד מפני פגיעות, הודות 

למבנה העמוק של המגן
צבעים: 33 גוונים 

COMBO PUNCH 100DNEW
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WALL PROTECTION

פס הגנה לקיר - גובה 200/350 מ“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 200/350 מ“מ 
אורך יחידה אחת: 4 מטר
חומר: PVC עובי 2.5 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: משטח חלק עם חריצים 
התקנה: הדבקה ישירה על הקיר 

מיועד להגנה על הקיר מפני משענות גב 
כיסא, מתאים למשרדים ולכיתות לימוד 

צבעים: 31 גוונים למידה 200 מ“מ 
15 גוונים למידה 350 מ“מ  

CONTACT
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WALL PROTECTION

פס הגנה לקיר - גובה 150/200 מ“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 150/200 מ“מ 
אורך יחידה אחת: 4 מטר

חומר: PVC עובי 3 מ“מ
אנטי בקטריאלי

תקן אש אירופאי
גימור : טקסטורה חלקה

התקנה: הדבקה ישירה על הקיר 
מיועד להגנה על הקיר מפני משענות גב כיסא, 

מתאים למשרדים ולכיתות לימוד 
צבעים: 33 גוונים 

 COMBO CLADNEW



WALL PROTECTION

חיפוי והגנה על קירות
תיאור המוצר:

מידת הפנל: x 3000 1300 מ“מ 
ניתן להזמין מידה בהתאמה אישית

חומר: PVC עובי 2 מ“מ
אנטי בקטריאלי

תקן אש אירופאי / ישראלי
גימור: טקסטורה קלה

התקנה: הדבקה ישירה על הקיר
מיועד להגנה כללית על הקיר, 
להגנה בעלת שטח פנים גדול, 

חסכון ותחזוקה לאורך זמן 
צבעים: 33 גוונים + 3 גוונים מטאלים 

DECOCHOC
DECOCHOC
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WALL PROTECTION

צבעי מטאל

צבעי עץ

צבעים דקורטיבים

מיועד לחדרים נקיים

מיועד לחדרים רטובים

DECOSMIC

DECOWOOD

DECOTREND

DECOCLEAN

DECOCHOC H20
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WALL PROTECTION

PVC פס סיומת ופרופיל חיבור
תיאור המוצר:

מתאים למגן קיר בעובי 2 מ“מ 
רוחב: 20.5 מ“מ 

אורך יחידה אחת: 3 מטר 
 PVC :חומר

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק 
התקנה: הדבקה באמצעות דבק אקרילי 

DECOCHOC -מוצר נלווה ל
צבעים: 33 גוונים 

FINCOLOR

* ניתן להזמין פס סיומת 
   ופרופיל חיבור מאלומיניום 

פרופיל סיומת

פרופיל סיומת
פרופיל חיבור

פרופיל חיבור

CORNER
PROTECTION
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CORNER
PROTECTION

מגני פינות
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CORNER PROTECTION

PVC מגן פינה גמיש מאלומיניום מצופה
תיאור המוצר:

זווית: 135 מעלות  
רוחב כנף: 65 מ“מ

אורכים: 1300/2000/4000 מ“מ 
חומר: PVC עובי 3.5 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק
התקנה: על גבי מסילת אלומיניום הנצמדת לקיר 

בברגים 
מגן פינה גמיש מתאים לפינות בעלות זווית כהה

צבעים: 33 גוונים 

CORNEAFLEX
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CORNER PROTECTION

PVC מגן פינה מאלומיניום מצופה
תיאור המוצר:

זווית: 135 מעלות  
רוחב כנף: 68 מ“מ

אורכים: 1300/2000/4000 מ“מ
חומר: PVC עובי 2 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור : טקסטורה חלקה 
התקנה: על גבי מסילת אלומיניום הנצמדת לקיר בברגים 

מתאים לפינות בעלות זווית 135 מעלות 
צבעים: 33 גוונים 

COMBO CORNERNEW
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PVC מגן פינה מאלומיניום מצופה
תיאור המוצר:

זווית: 90 מעלות  
COMBO CORNER 75 רוחב כנף: 68 מ“מ עבור

COMBO CORNER 50  רוחב כנף: 46 מ“מ עבור
אורכים: 1300/2000/4000 מ“מ 

חומר: PVC עובי 2 מ“מ
אנטי בקטריאלי

תקן אש אירופאי
גימור: טקסטורה חלקה + סיומת עליונה 

התקנה: על גבי מסילת אלומיניום הנצמדת לקיר בברגים 
צבעים: 33 גוונים  

COMBO CORNER 75 AND 50NEW

CORNER PROTECTION
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PVC מגן פינה גמיש 70-1350 עשוי
תיאור המוצר:

זווית: 70-150 מעלות
רוחב כנף: 60 מ“מ 

אורכים: 1300/2000/4000 מ“מ 
חומר: PVC עובי 2 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק  
התקנה: הדבקה ישירה על הקיר 

צבעים: 33 גוונים 

PROTECTA 2NEW

CORNER PROTECTION



 ח.ג. סחר נותנים לך חומר למחשבה22 | 

PVC מגן פינה גמיש 70-1350 עשוי
תיאור המוצר:

זווית: 70-150 מעלות
רוחב כנף: 60 מ“מ 

אורכים: 1300/2000/4000 מ“מ  
חומר: PVC עובי 2 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: טקסטורה עדינה 
התקנה: הדבקה ישירה על הקיר 

צבעים: 33 גוונים

COMBO FLEX

CORNER PROTECTION
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PVC מגן פינה 900 עשוי
תיאור המוצר:

זווית: 90 מעלות
PROFILA 50 רוחב כנף: 50 מ“מ עבור
PROFILA 30 רוחב כנף: 30 מ“מ עבור

אורכים: 1300/2000/4000 מ“מ
חומר: PVC עובי 2 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק  
התקנה: הדבקה ישירה על הקיר 

צבעים: 33 גוונים 

PROFILA 50 AND 30

CORNER PROTECTION



מגן פינה 900
תיאור המוצר:

זווית: 90 מעלות
COMBO LINE 75 רוחב כנף: 75 מ“מ עבור
COMBO LINE 50 רוחב כנף: 50 מ“מ עבור

COMBO LINE 25  רוחב כנף: 25 מ“מ עבור
אורכים: 1300/2000/4000 מ“מ

חומר: PVC עובי 2 מ“מ
אנטי בקטריאלי

תקן אש אירופאי
גימור: טקסטורה עדינה

התקנה: הדבקה ישירה על הקיר 
צבעים: 33 גוונים 

COMBO LINE 75,50 AND 25NEW
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HANDRAILS

CORNER PROTECTION
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HANDRAILS

מאחזי יד
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HANDRAILS

מאחז יד מגן קיר - גובה 160 ס“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 160 מ“מ 
אורך יחידה אחת: 4 מטר

קוטר החלק העליון של המאחז: 38 מ“מ
(max) עומק המגן: 94 מ“מ

(min) מרחק המאחז: 50 מ“מ
חומר: PVC עובי 2 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: טקסטורה עדינה 
 PVC -התקנה: עוגנים מ

ומסילת אלומיניום
צבעים: 33 גוונים 

COMBO-DUONEW
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HANDRAILS

מאחז יד מגן קיר- גובה 200 ס“מ 
תיאור המוצר:

גובה: 215 מ“מ 
אורך יחידה אחת: 4 מטר

קוטר החלק העליון של המאחז: 40 מ“מ
(max) עומק המגן: 109 מ“מ

(min) מרחק המאחז: 60 מ“מ
חומר: PVC עובי 2 מ“מ

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: טקסטורה עדינה 
 PVC -התקנה: עוגנים מ

ומסילת אלומיניום
צבעים: 33 גוונים 

COMBO-DUALNEW
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מאחז יד 
תיאור המוצר:

מידות המאחז: 42 מ“מ גובה * 40 מ“מ רוחב 
אורך יחידה אחת: 4 מטר

 (max) מרחק מהקיר: 40 מ“מ
PVC חומר: תשתית אלומיניום מצופה

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק 
התקנה: עוגנים מאלומיניום

צבעים: 31 גוונים 
ניתן להשיג גם בצבעי עץ או אנודייז

LINEA TOUCH

HANDRAILS
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HANDRAILS
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מאחז יד 
תיאור המוצר:

קוטר: 40 מ“מ 
אורך יחידה אחת: 4 מטר

מרחק מהקיר: 50 מ“מ 
 PVC :חומר

אנטי בקטריאלי
תקן אש אירופאי

גימור: חלק 
התקנה: עוגני אלומיניום

צבעים: 31 גוונים

ESCORT

HANDRAILS
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HANDRAILS

   ESCORT - WOOD
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מגן פינה לגני ילדים

מגן פינה ספוגי - מיועד לגני ילדים 
תיאור המוצר:

זווית: 900 
רוחב: 25 מ״מ 

עובי: 11 מ״מ
אורך: 1.30 מטר

חומר: מוצק
גימור: חלק

Spm התקנה: דבק דו צדדי עם דבק אקרילי של
צבעים: 4 גוונים

SAFYCORNER
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מגן קיר לתעשיה וחניונים

מגן קיר לתעשיה וחניונים  
תיאור המוצר:

גובה: 200 מ״מ
עומק: 30 מ״מ

אורך: 3 מטר
חומר: תרמופלסטי קשיח

עובי: 15-30 מ״מ
גימור: חלק

התקנה: על ידי הברגה
צבע: שחור

ELASTO PUNCH 200E

ELASTO PUNCH 200E

ELASTO PUNCH 100D
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DOOR PROTECTION חיפוי דלתות
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DOOR PROTECTION חיפוי דלתות
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