
ח.ג. סחר הינה חברה מובילה בתעשיית העץ וענף הבנייה. אנו מייבאים ומפיצים 
חומרי גלם, פרזול ומוצרים מוגמרים לתעשיות העץ השונות. ח.ג. סחר הינה יבואנית 

של חברת SPM צרפת, יצרנית מאחזי יד ופתרונות מגוונים למיגון קירות.

לחברת ח.ג צוות בעל ניסיון בתחום האדריכלות, ההתקנה וניהול הפרויקטים ויכולה 
ללוות פרויקט משלב עזרה בכתיבת המפרט ועד גמר ביצוע הפרויקט.

חברת SPM מתמחה בפיתוח 
פתרונות הגנה ממכות, מעיכות 

ושריטות, תוך הקפדה על 
היגיינה מושלמת. 

מוצרי החברה עשויים מחומרים 
הניתנים למחזור בלבד 100% 

ידידותיים לסביבה.

בזכות משוב מתמיד מהלקוחות 
ופיתוח בלתי פוסק, פותחו 
מוצרים הניתנים להתקנה 

בצורה מהירה ופשוטה החוסכת 
זמן ועלויות.

מגני פינהמגני קיר חיפוי הגנהמאחזי יד
לדלתות

מגוון המוצרים של חברת SPM נחלקים ל-4 קטגוריות:
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מגני קיר

SPM להלן פירוט חלק קטן מתוך מבחר המוצרים הייחודיים של חברת

מגני הקיר של חברת SPM עשויים PVC אנטיבקטריאלי, השומר על חזותו לאורך שנים.

מאחזי היד של חברת SPM תוכננו בקפידה להתאמה לצרכים הארגונומיים. 
המאחזים מסייעים בניידות במיוחד בחדרי מדרגות.

כל המאחזים מיושמים עם מחברים אנטי-בקטריאליים.

מגני פינה

 חיפוי הגנה לדלתות

דוגמאות לשילוב בחיפויים

LINEA'TOUCH מאחז יד ארגונומי

ESCORT מאחז יד מעוגל 40 מ“מ

LINEA
,
PUNCH

 מגן על גבי קונסטרוקציית אלומיניום 
רציפה או עוגני אלומיניום

גובה 180 מ“מ
31 גוונים לבחירה 

לוח מגן עם פסי דבק אינטגרלי
גובה 350/200 מ“מ

28 גוונים לבחירה

CONTACT
 מגן על גבי קונסטרוקציית אלומיניום 

רציפה או עוגני אלומיניום
גובה 200/120/60 מ“מ

 28 גוונים לבחירה 
 לגובה 200/120 מ"מ.

 5 גוונים לבחירה 
לגובה 60 מ“מ

IMPACT

PVC-SHEATHED
31 גוונים לבחירה

PVC-SHEATHED
28 גוונים לבחירה

DECOWOOD
7 גווני טקסטורת עץ

DECOWOOD
7 גווני טקסטורת עץ

ANODISED
2 גווני אלומיניום טבעי

ANODISED
2 גווני אלומיניום טבעי

מגוון רחב של מגני פינה המותאמים לצורך ולעיצוב הנבחר. קיימים דגמים המותאמים לזווית 90º ודגמים לזוויות 
השונות מ-90º. הפרופילים ניתנים ליישום לגובה של עד 4 מטר.

במבנים ציבוריים הדלתות חשופות לפגיעה רבה, חברת SPM פיתחה מגוון סוגי פנלים הניתנים לחיתוך למידה הרצויה, ניתנים 
לקיפול על גבי כנפי הדלתות והקנטים כמו גם על סוגי משקופי דלתות שונים.

מגן פינה 90º מעלות כולל 
תשתית אלומיניום רציפה.

28 גוונים לבחירה.

CORNEA

FOOT HEIGHT DOOR

HAND PLATES

HALF-HEIGHT DECORATIVE DOOR

EDGES AND FRAMES

HALF-HEIGHT DOOR

PLAC'INOX לוח נירוסטה 1 מ�מ

PROTECTA 2

מאחזי יד

מאחזי יד ומגני קיר תוצרת SPM צרפת

מגן פינה גמיש ל-70º עד 135º כולל פסי 
דבק אינטגרליים. 
28 גוונים לבחירה.
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