
48 ENTRO WANDBESCHERMINGSSYSTEEM GARD

gard basic beschermt wanden op betrouwbare wijze tegen krassen of beschadigingen door stoten. 

Vooral in drukke gangen, zoals in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, scholen of hotels,

is het raadzaam een wandbeschermingssysteem te gebruiken om netheid en hygiëne te waarborgen. 

gard is door zijn vele vormgevingsmogelijkheden integreerbaar in bestaande ruimteconcepten is. 

gard is vervaardigd van HPL. Het materiaal HPL (High Pressure Laminate) is zeer sterk, hittebestendig 

en gemakkelijk te reinigen. De wandbescherming kan worden gecombineerd met een hoekbescher-

ming en een leuning.

Wandbeschermings-
systeem gard
Betrouwbare bescherming
voor uw wanden

PLAATDIKTE

8 mm

WANDBESCHERMINGSSYSTEEM GARD BASIC

HPL (High Pressure Laminate)



49ENTRO WANDBESCHERMINGSSYSTEEM GARD

MATERIAAL EN 

OPPERVLAKKEN

Er zijn acht decors om uit te

kiezen. De keuze bestaat telkens 

uit twee wit-, grijs-, beuken- en 

ahorn-decors. O p aanvraag zijn 

andere decors verkrijgbaar.

MONTAGE-INSTRUCTIE

Om vervorming van de wandbe-

scherming door uittredend rest-

vocht uit de wand te voorkomen, 

moet een vochtscherm worden 

aangebracht. Deze wordt aange-

bracht tussen wand en 

wandbescherming. 

SERVICE EN MAATWERK

gard basic: standaardhoogten 

210 – 430 mm, andere afmetingen 

zijn op aanvraag verkrijgbaar.

NORMEN

DIN 4102 moeilijk ontvlambaar 

(bouwmateriaalklasse B 1)

GLI.8 ...

GCI.8 ...

AFMETINGEN

Hoek: 90° of 135°

Diameter: 40 mm

Afwerking: naar keuze met vlakke 

kappen of kogelkappen

Hoogte: 250 – 1000 mm, 

andere hoogten op aanvraag

AFMETINGEN

Standaardhoek: 90°, 

andere hoeken op aanvraag verkrijgbaar

Ribbenlengte: 60 mm lang, 

boven en onder in een straal van 

15 mm afgerond

Materiaaldikte: 2 mm

Hoogte: 250 – 1000 mm,

andere hoogten op aanvraag

AFMETINGEN

De onverwerkte plaat heeft een lengte 

van ca. 3 meter.

Standaardhoogten

210 mm / 250 mm / 320 mm / 430 mm

andere afmetingen op aanvraag

HOEKBESCHERMING

GARD CIRCUM

Gemaakt van hoogwaardig roestvrij 

staal, wordt de hoekbescherming gard 

circum onzichtbaar door verlijming 

bevestigd. De eigenschappen van het 

oppervlak van gard circum komen 

overeen met het oppervlak van circum 

leuningen.

HOEKBESCHERMING

GARD COLOR

Passend bij leuning color is de 

hoekbescherming gard color van door 

en door gekleurd en slijtvast polyamide 

verkrijgbaar. De hoekbescherming 

gard color wordt met een verborgen 

schroefverbinding bevestigd.

HOEKBESCHERMING

AFMETINGEN

Standaardhoek: 90°, 

andere hoeken op aanvraag verkrijgbaar

Ribbenlengte: binnenkant 50 mm, 

buitenkant 68 mm 

Totale dikte: 18 mm

Hoogte: 250 – 1000 mm,

andere hoogten op aanvraag

GCO.40.1186

HOEKBESCHERMING

GARD LIGNUM

De hoekbescherming gard lignum is 

verkrijgbaar in massief hout (ahorn of 

beuken). Met uitzondering van de 

randen aan de kant van de wand zijn 

alle randen afgerond om de risico‘s 

van verwonding te minimaliseren. 

De bevestiging geschiedt zichtbaar 

met schroeven.

GARD BASIC

De massieve wandbescherming heeft 

afgeschuinde randen (2 mm / 45°) en 

is van 8 mm dikke platen van HPL 

(High Pressure Laminate) vervaardigd. 

De bevestiging geschiedt zichtbaar 

met schroeven.


