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sínrendszer

Egy rendszer – számtalan 
alkalmazás

DECOBA® - A nagyobb biztonságért!

DASS (Decoba-Anti-
Scratching-Structure) 
- a Decoba termékek speciális, 
enyhén strukturált, karcálló felület-
tel rendelkeznek, ezáltal hosszú 
ideig megőrzik újszerű megje-
lenésüket.
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Minden Decoba termék  
az EN 13501-1 szabvány szerinti Bfl-

S1-d0 besorolású.
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DECOBA® tanúsítványok:

• a DECOBA® termékek mindenben 
kielégítik a B1, B2, M és F tűzvédelmi 
besorolások követelményeit

• minden DECOBA® termék az EN 
13501-1 szabvány szerinti Bfl-S1-d0 
besorolású.

• a DECOBA® termékei ellenállnak a 
legtöbb fertőtlenítőszernek

• DIN 13411: a DECOBA® termékek 
felhasználhatóak a szabvány szerint 
meghatározott „Fal és eszközvédelem 
az egészségügyi intézményekben” 
területen
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A DECOBA® falvédő rendszerek mindenben 
megfelelnek az Európai Unió tűzvédelmi és 
füstgázokkal kapcsolatos szigorú előírásainak.

DECOBA®  bizonyítottan:
• nem tartalmaz bizonyíthatóan vagy akár csak 

feltételezhetően ártalmas lágyítókat
• nem tartalmaz klórt és brómot – így tűz esetén 

jóval kevesebb mérgező füstgáz keletkezik.

4

DECOBA®: a PVC-mentes megoldás  
– POLIKARBONÁTBÓL!

POLIKARBONÁT

Kémiai-fizikai tulajdonságok

A polikarbonát mint alapanyag erősen karc és 
ütésálló, időjárás-álló, magas élettartamú szerves 
műanyag. Hosszabb idő elteltével sem válik rideggé, 
törékennyé; ütés- és karcállóságát igen széles 
hőmérsékleti tartományban biztosítja, mindezt a 
lehető legkevesebb adalékanyag hozzáadásával. 
Vízálló, ellenáll jó néhány szervetlen savnak, savas 
kémhatású oldatoknak, nem oxidálódik. Ellenáll 
néhány szerves oldószernek, szénhidrogénnek, 
számos olajnak és zsírnak. A polikarbonát 120 °C 
hőmérsékleten sterilizálható.

Ökológiai és biztonsági szempontok

A polikarbonát egészségre ártalmatlan, az egészség-
ügyben széleskörűen alkalmazott anyag. Égéskor ön-
kioltó lehet, kizárólag a szerves anyagokra jellemző – 
alacsony hőmérsékletű égéstermékek keletkeznek. A 
polikarbonát termékek megfelelnek a következő kör-
nyezetvédelmi minősítések követelményeinek: Blue 
Angel, TCO, Nordic Swan, EU Flower. A polikarbo-
nát nem tartalmaz rákkeltő vagy mutagén anyagokat: 
brómot, klórt vagy antimont. A polikarbonát a DIN 
0472 szabvány előírásainak megfelelően halogén-
mentes.

PVC

Kémiai-fizikai tulajdonságok

A PVC nagyon merev és kemény anyag, mely 
merevség és keménység alacsonyabb hőmérsékletek 
hatására növekszik. A PVC igen jól tűri az időjárás 
viszontagságait, ugyanakkor biológiailag nehezen 
bomlik le. A tiszta PVC kémiailag instabil alapanyag. 
Mindenféle PVC-t jelentősen stabilizálni kell 
antioxidánsok, hőstabilizátorok, UV-stabilizátorok 
alkalmazásával. Mivel a PVC nagyon rideg, ezért 
rugalmasságot és ütésállóságot növelő adalékok 
hozzáadása szükséges. A lágyító anyagok 
hozzáadása csökkenti az önkioltó tulajdonságokat. 
A PVC anyagokat nagyon alacsony hőhatással 
szembeni stabilitás jellemzi.

Ökológiai és biztonsági szempontok

A PVC gyártása során hozzákevert lágyító adalékok 
idővel távoznak az anyagból, ezért az egyre 
ridegebbé válik. A felhasznált lágyító adalékok 
fiziológiai szempontból is problémásnak tekinthetőek, 
csakúgy, mint a jelentős mennyiségben hozzáadott 
stabilizálók. A Német Szövetségi Környezetvédelmi 
Intézet álláspontja szerint leginkább a gyermekekre 
hathatnak ártalmasan ezen adalékok. A lágyításhoz 
általában használt ftalátok károsíthatják az ember 
hormonháztartását, reprodukciós képességeit, 
hátráltathatják fejlődését.
Fentieken túl, a PVC komoly problémát okoz tűz esetén 
is, mivel égéskor tömegének több mint 50%-a sósav 
gőzzé és korommá alakul. Az így keletkező gőz egy 
része reakcióba lép a korom alacsony hőmérsékletű 
összetevőivel, olyan mérgező és rákkeltő anyagokat 
létrehozva mint a benzo(a)pirén, pirén, krizén.

Polikarbonát granulátum: környezetbarát – 
újrahasznosítható

A polikarbonát és a PVC összehasonlítása

Minden Decoba termék 

az EN 13501-1 szabvány szerinti Bfl-

S1-d0 besorolású.
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DECOBA® Plax 
Felületvédelem a karcolások és a 
szennyeződések ellen

A Plax dekoratív, védi a felületet a szennyeződésektől 
és a sérülésektől. Kimagasló használati értéke 
van kórházakban, étkezdékben, műhelyekben, 
intézményekben, sportlétesítményekben valamint 
bármilyen egyéb középületben.

A DECOBA® Plax rendívül erős, könnyen tisztítható 
és ellenáll a legtöbb tisztítószernek.
Bármilyen, megfelelő minőségű szerelőragasztóval 
könnyedén felragasztható a falra.

A DECOBA® Plax
• könnyen tisztítható
• láng-álló
• extrém karcálló felületű,
• rendkívül tartós

DASS (DECOBA®-Antiscratching-Structure)  
Karcálló Felület
• a Decoba termékek speciális, enyhén strukturált, 
karcálló felülettel rendelkeznek, ezáltal hosszú ideig 
megőrzik újszerű megjelenésüket.

 Alapanyag:
• 2 mm vastag DECOBA® polikarbonát
• Táblaméret: 1,3 x 3 méter
• Gyárilag méretre vágva
• Szerelőragasztóval rögzíthető

DECOBA® Plax - védőfelületek

Könnyen beépíthető: vizes bázisú kontaktragasztóval egyszerűen és 
szagmentesen felragasztható.

g 250 kg

B1
M1
F2
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DECOBA® Plax Creativ DECOBA® Plax Creativ
Határtalan lehetőségek.

Legyen akár hullám, sakktábla-minta vagy egy 
állat formája – gyakorlatilag bármilyen egyedi igény 
megvalósítható a Plax Creativ segítségével.

Könnyen beépíthető: vizes bázisú kontaktragasztóval 
egyszerűen és szagmentesen felragasztható.

DECOBA® Plax:
• könnyen tisztítható
• láng-álló
• extrém karcálló felületű,
• rendkívül tartós
 

Alapanyag:
• 2 mm vastag DECOBA® polikarbonát
• Táblaméret: 1,3 x 3 méter
• Gyárilag méretre vágva
• Szerelőragasztóval rögzíthető

Határtalan lehetőségek.

Tetszetős piktogramokkal és fali dekorációkkal széppé és egyedivé 
tehetőek a falak.

g 250 kg

B1
M1
F2
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DECOBA® Plax Standard DECOBA® Plax standard 
méretekben az egyszerű 
felhasználhatóságért.
 
A Plax nemcsak falak, hanem ajtók védelmére is 
alkalmas. A többféle méret és forma változatos 
felhasználhatóságot biztosít.

DECOBA® Plax:
• könnyen tisztítható
• láng-álló
• extrém karcálló felületű
• rendkívül tartós
• kiváltja a költséges felújításokat

 Alapanyag:
• 2 mm vastag DECOBA® polikarbonát
• Táblaméret: 1,3 x 3 méter
• Gyárilag méretre vágva
• Szerelőragasztóval rögzíthető

Egyedi formák is rendelhetők.

Ajtó védelem:
3 féle, gyárilag előszerelt formában

Felületvédelem téglalap vagy hullámos formákban, 4 standard 
méretben: 15, 20, 30 vagy 60 cm-es magassággal, 300 cm-es 
hosszban.

15 cm g 300 cm g 300 cm

20 cm

30 cm

60 cm

g 250 kg

B1
M1
F2

50
  c

m

30
  c

m

90
  c

m
 g

12
5 
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m

 g
 

30 vagy 40 cm 
sugarú félkör25

  c
m

g 130 cm

g 130 cm
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DECOBA® Corner DP

2 féle méretben, számos színben, egyszerű beépíthetőség

DECOBA® Corner DP (Double Protected)

Dupla védelem.
Ahogy a sarkokat védeni kell.

DECOBA® él és sarokvédő profilok védelmet nyújtanak 
a pontszerű és a hosszanti sérülésekkel szemben. 
Egyúttal csökkentik a személyi sérülés lehetőségét is 
például óvodákban, iskolákban illetve az idősgondozás 
területén.

A belső hordozóprofil erős alumínium, 2,5 mm vastag 
DECOBA® polikarbonát profil borítással.

A DECOBA® extrém tartós sarokvédőivel többé nem 
jelentenek gondot a sarkok. Fenntartási költségük szinte 
nincs, karbantartást nem igényelnek.

A DECOBA® sarokvédői könnyen tisztíthatók, 
fertőtleníthetők, nehezen éghetőek, extrém karcállóak.
2 méretből és számos színből választható ki a vevői 
igényeknek legjobban megfelelő sarokvédő.

Alapanyagok tulajdonságai:
• erős, alumínium bázisprofil
• 2,5 mm-es DECOBA® polikarbonát profil borítással
• íves zárókupakok
• 2 méretben: 50x50 és 76x76 mm
• akár 6 méteres szálakban is rendelhető
• gyárilag méretre vágva is rendelhető

g 250 kg

B1
M1
F2

1312
a nagyobb  
biztonságért!PVCPVC

mentes 

Egyedi szín 
is rendelhető.

Ultra-
marin

 Azúr
kék

Kukorica
sárga

Galamb 
kék

Pasztell 
zöld

 Világos 
szürke

Fehér

DECOBA®

Karcálló 
felület

DASS



DECOBA® Corner P/PF
70° - 135°

90°

2 féle méretben, számos színben, egyszerű beépíthetőség

DECOBA® Corner P (Protected)

DECOBA® Corner PF (Protected Flexible) 
Védelem szinte bármilyen 
sarokra!

DECOBA® Corner P a legkedvezőbb egységárú 
sarokvédő profilok a kevésbé nagy terhelésű helyeken 
alkalmazhatóak.
Méret: 50x50 mm, 90°

DECOBA® Corner PF a legkedvezőbb egységárú 
flexibilis sarokvédő profilok a kevésbé nagy terhelésű 
helyeken alkalmazhatóak. Ideálisak a 90°-tól eltérő 
külső sarkok védelmére 70-135°-ig.
Méret: 76x76 mm

DECOBA® Corner P/PF a 2,5 mm vastag 
polikarbonát profil, fúrás nélkül, ragasztással 
rögzítendő.

DECOBA® sarokvédői könnyen tisztíthatók, 
fertőtleníthetők, nehezen éghetőek, extrém 
karcállóak.

Alapanyag:
• 2,5 mm vastag DECOBA® polikarbonát
• 2 méretben: 50x50 és 76x76 mm
• Gyárilag méretre vágva, 3 m-ig rendelhető
• Szerelőragasztóval rögzíthető

70° - 135°

g 250 kg

B1
M1
F2
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Hander 140 – Kapaszkodó és ütközősáv egyben

Különféle színekben rendelhető, egyszerűen beépíthető.

DECOBA® Hander 140 
Kapaszkodó és ütközősáv egyben.

Széles körűen használható kórházakban, étkezdékben, 
műhelyekben, intézményekben, sportlétesítményekben 
valamint bármilyen egyéb középületben.

A DECOBA® Hander 140 kapaszkodó, fogódzó és fali 
ütközősáv egyben. A kerekes kórházi ágyak, ételhordó 
kiskocsik által okozott sérülésektől védi a falakat és 
egyúttal kapaszkodóként is funkcionál. A bázisprofil 
extrudált alumínium, két ütközéselnyelő sávval. Erre 
kerül rá egy erős, ugyanakkor rugalmas DECOBA® 
polikarbonát burkolat. A rendszer könnyen szerelhető a 
gyári polikarbonát konzolokkal.

A lekerekített élek tetszetős megjelenést biztosítanak 
és csökkentik a sérülésveszélyt. 

Eltérő színű végzáró elemek használatával optikailag 
kiemelhető az ütköző/kapaszkodósáv vége.
A DECOBA® Hander 140 könnyen tisztítható, 
fertőtleníthető, nehezen éghető, extrém karcálló.

Alapanyagok tulajdonságai:
• erős, alumínium bázisprofil 2 ütközés elnyelő sávval
• 2,5 mm vastag, 140 mm magas DECOBA®  
 polikarbonát burkolat
• íves zárókupakok
• polikarbonát fali konzolok
• 4 méteres szálakban készül
• gyárilag méretre vágva is rendelhető

g 250 kg

B1
M1
F2
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Szinte bármilyen szögben csatlakoztatható.

DECOBA®-Hander 46:
Biztos fogódzás mindenhol.

A DECOBA® Hander 46 fogódzó széles körűen 
használható kórházakban, az idősgondozás területén, 
intézményekben, sportlétesítményekben valamint 
bármilyen egyéb középületben.

A fogódzó kellemes, ugyanakkor biztos fogást nyújtó 
DECOBA® polikarbonát burkolattal van ellátva.
Az extrudált alumínium bázisprofil biztosítja a 
kapaszkodó merevségét. A burkolat 2,5 mm vastag 
DECOBA® polikarbonát.

Az íves végzáró elem és a többféle összekötő elem 
lehetővé teszi, hogy a Hander 46 szinte bármilyen 
építészeti igénynek megfelelhessen. A bázisprofil 
alsó részén található sínben csúsztatható a fali 
konzol kapcsolódó része, ezért a rögzítési pontok 
rugalmasabban választhatók meg.

A DECOBA® Hander 46 könnyen tisztítható, 
fertőtleníthető, nehezen éghető, extrém karcálló.

Alapanyagok tulajdonságai:
• erős, alumínium bázisprofil, 2,5 mm vastag  
 DECOBA® polikarbonát burkolattal
• 46 mm átmérőjű konstrukció
• íves végzáró és összekötő elemek
• polikarbonát fali konzolok
• 4 méteres szálakban készül
• gyárilag méretre vágva is rendelhető

Hander 46 – Fogódzó

g 250 kg

B1
M1
F2
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Szabadon kombinálható színek íves végzáró elemek

DECOBA® Bumper 
Fali ütközéselnyelő sáv

A DECOBA® Bumper bázisprofilja igény szerint 1-3 
db ütközéselnyelő alátét profillal szerelhető (az előző 
oldalon egy 2 alátétes rendszer látható). A masszív 
bázisprofilokat 2,5 mm vastag DECOBA® polikarbonát 
borítja. Az így kialakított ütközéselnyelő sávok minden 
felhasználási területen maximális védelmet nyújtanak.

Kórházi felhasználás esetén a kerekes ágyak, kerekes 
székek, ételhordó kiskocsik által okozott sérülésektől 
védi a falakat. A megfelelő beépítési magasság 
kiválasztásával megtakaríthatók a falak rendszeres 
javításának, festésének költségei.

Érdekes hatás érhető el eltérő színű végzáró elemek 
használatával.
A DECOBA® Bumper könnyen tisztítható, fertőtleníthető, 
nehezen éghető, extrém karcálló.

Alapanyagok tulajdonságai:
• erős, extrudált alumínium bázisprofil furatokkal ellátva.
• opcionálisan 1, 2 vagy 3 ütközéselnyelő  
 alátéttel rendelhető
• 2,5 mm vastag, 200 mm magas DECOBA®  
 polikarbonát burkolat
• a teljes konstrukció 30 mm vastag
• íves végzáró elemek
• 4 méteres szálakban készül
• gyárilag méretre vágva is rendelhető

Bumper – Fali ütközéselnyelő sáv

g 250 kg

B1
M1
F2
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Átlátszatlan zsanérok Összecsukható-helytakarékos

Harmonika fal – elegánsan, 
esztétikusan véd és takar
   
Az erős és ütésálló harmonika fal spanyolfalként és 
térelválasztóként is használható kórházakban, az 
idősgondozás területén, irodákban és orvosi rendelőkben. 
Egyszerűen felszerelhető, kerekei segítségével gyorsan 
kinyitható. Használat után helytakarékosan a falhoz 
hozzázárható.

Igény esetén utólag is bővíthető. Betétei fényáteresztőek, 
de nem átlátszóak. Az igényes kivitelű alumínium 
szerkezet barátságos, otthonos érzetet sugall.

Alapanyagok tulajdonságai:
• eloxált alumínium szerkezet B1 lángterjedési  
 tulajdonságú polikarbonát betétekkel
• könnyen tisztítható
• ellenáll a kórházi fertőtlenítő szereknek
• tartós, stabil és ütésálló
• Nyitott mérete 90-300 cm-ig terjedhet, illetve  
 a fölé is bővíthető
• 145, 165 vagy 185 cm-es magassággal rendelhető
• egy egység 30 cm széles

Személyre szabható
• A színek és minták egyéni ízlés szerint állíthatók   
 össze 

Harmónika fal

Színes design Modern design

Absztrakt design Gingko design

g 3-10 panelig rendelhető, ez 90-300 cm-ig terjedő hosszt jelent.
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Vario függöny rendszer – RVS Ropimex® Vario függöny rendszer – 
RVS.    

Számtalan felhasználási lehetőséggel

Nem függőleges felületek? Derékszögtől eltérő falak? 
A Ropimex® Vario függöny rendszerét bármilyen 
kialakítású helyiségben könnyedén lehet rögzíteni, 
segítségével bármilyen elképzelés megvalósítható.

Költözés vagy átrendezés esetén egyszerűen 
hozzáilleszthető az új igényekhez.

Rendeléséhez elég csupán egy beméretezett skicc a 
kívánt rendszerről a következő adatokkal: belmagasság, 
függöny magassága, sínek méretei. Ezek alapján 
a gyár szakszerűen összeállítja Önnek a teljes 
függönyrendszert.

Egy rendszer – számtalan lehetőség

Íves kialakítású sarokelemek

Fali csatlakozóelem

Keresztirányú  
csatlakozóelem

Egyenes összekötő 
elem

Síntartó fali konzol: az ajtó és ablak 
szemöldökfáknál is problémamentesen 
rögzíthető a függönytartó profil.

Vario fali csatlakozóelem: hasz-
nálatával nem okoznak gondot a 
derékszögtől eltérő fali csatlako-
zások, illetve kisebb, méretbeli 
eltérések is korrigálhatóak  
± 5 mm-ig.

T összekötő elem

Az eloxált alumíniumból 
készült, speciális kialakítású 
tartóprofil belső merevítésének 
köszönhetően erős, nagy 
teherbírású. Felülete hosszanti 
irányban bordázott.

A függönyök tűzálló, fertőtleníthető Trevira® 
CS anyagból készülnek, az alábbi 11 színben 
rendelhetők:
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DASS DECOBA® Anti-Scratching 
Structure
A Decoba termékek speciális, enyhén strukturált, 
karcálló felülettel rendelkeznek, ezáltal hosszú ideig 
megőrzik újszerű megjelenésüket.

DECOBA® szerelőragasztó

• szagmentes
• áttetsző
• festhető

DECOBA® Flex tömítő

Speciális, kórházakban is használható tömítőanyag:
• szilikon-mentes
• egykomponensű
• kötéskor nem zsugorodik
• DECOBA® színekben rendelhető

DECOBA® Ápolási, karbantartási 
és fertőtlenítő anyagok
(Bacoban)

• Bizonyított, tartós fertőtlenítés a teljes felületen
• Eltávolítja a baktériumokat, gombákat és egyes  
 vírusokat
• Vizes bázisú, alkoholmentes fertőtlenítés tartós  
 eredménnyel
• VAH/DGHM által tanúsítva

DECOBA®: A nagyobb biztonságért DECOBA® standard színek
   
A DECOBA® polikarbonát profilok és burkolatok az 
alábbi standard színekben rendelhetők. Minőségi, 
strukturált felületük fényes, környezetüknek 
világosabb hatást kölcsönöznek. Beltérben UV-állók.

Harmonika fal
   
A színek és minták egyéni ízlés szerint állíthatók 
össze.

Színes design
Szekciónkét eltérő színben 
is rendelhető

Modern design
(nem keverhető a Színessel)

Absztrakt design
(keverhető a Színessel)

Gingko design
(nem keverhető a Színessel)

g 750 kg

B1
M1
F2

• Kellemes tapintású felület
• Rendkívüli ütésállóság, széles hőmérsékleti 
tartományban (-20 °C – 125 °C-ig)
• Kiemelkedő szilárdság és rugalmasság
• Nagyfokú karcállóság
• 130 °C-ig hőálló
• Egyszerűen beépíthető
• Ellenáll több szervetlen savnak (szénsav, tejsav,  
 citromsav), éternek és alkoholnak, számos  
 zsírnak és olajnak.
 Fontos: nem áll ellen klórozott  
 szénhidrogéneknek, ketonoknak és bázikus  
 oldatoknak, ezek korrodálhatják.
• Egészségre ártalmatlan
• Íztelen és szagmentes
• Könnyet tisztítható, a ráragadt szennyeződések  
 és foltok többnyire egy száraz ronggyal is  
 eltávolíthatóak
• A legtöbb általános tisztítószerrel tisztítható
• Tűzállósága és toxicitása megfelel a  
 vonatkozó B-, M- és F- szabványok  
 előírásainak. Az alkalmazott tűzgátló adalékok  
 miatt nem érintkezhet közvetlenül étellel.
• Jó UV-stabilitás beltérben
• Környezetbarát, újrafelhasználható.

DECOBA® polikarbonát - igazán 
meggyőző tulajdonságokkal!
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Új: Online tervezési segédlet

www.decoba.de

Mészáros és Társa Kft.
1135 Budapest, Zsinór u. 27.
http://meszarosestarsa.hu
mrandco@t-online.hu
info@meszarosestarsa.hu
Telefon: +36 1 320 92 47
Fax: +36 1 465 03 98

Segédlet
indítása
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