
 
             We’d refurbished the room 
before, but after a few weeks it had always 
become damaged again, spoiling the 
decoration. We were determined to find 
the solution – especially as the students 
themselves had raised money to help with 
the furnishing and taken part in key 
decisions regarding design and décor. 
That’s why we turned to Gradus for their 
wall protection expertise.
The refurbished room is now a truly 
motivational study environment – pupils 
and staff are really happy with it. 
The wall protection from Gradus will keep 
the study room looking good for longer 
which will also help to preserve our 
maintenance budget. We couldn’t be 
happier with the work that Gradus carried 
out. They really paid attention to our 
requirements and were focused on 
meeting them as well as possible.
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Wall cladding and corner guards from contract interior specialist Gradus 
have played a key role in the refurbishment of a sixth-form study room, 
providing it with subtle protection against damage caused by everyday 
use while complementing the room design created by pupils.

The products were installed at The Priory Ruskin Academy – a 
secondary school and sixth-form in Grantham, Lincolnshire – as part of 
Gradus’s supply and fit service. This sees the Gradus Contracts team 
take the project from initial advice and design to specification and 
installation, ensuring total peace of mind that all requirements will be met 
on time and within budget.

Based on an initial health-check of the study room, as well as close 
consultation with the pupils and the headteacher, Gradus specified its 
SureProtect Endure wall cladding sheet and standard corner guards for 
the refurbishment.

The Gradus team installed SureProtect Endure at half-height of the 
room, covering the areas of the walls that are vulnerable to scuffs and 
scrapes from bags, chairs, tables and other furniture. A durable PVC-u 
layer for protecting any interior environment, Gradus SureProtect Endure 
is textured and through-coloured, meaning the effects of any impact or 
abrasion stay concealed

Ian Cartwright, Wall Protection Sales Manager at Gradus, comments: 
“We worked closely with The Priory Ruskin Academy on this project, 
striving to understand their vision for the study room and making sure 
we delivered our part – so it’s great to see how happy pupils and staff 
are with the result. As ever with projects like this, communication was 
key. We work closely with all our clients to make sure we meet the brief 
exactly, providing protection where it’s needed.”Mark Freestone, 

platschef på The Priory Ruskin Academy
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                  Vi hade renoverat rummet 
tidigare, men det blev alltid slitet och skadat 
igen efter bara några veckor, vilket förstörde 
inredningen. Vi var fast beslutna om att hitta 
en lösning - speciellt med tanke på att 
studenterna själva samlat in pengar till 
inredningen och varit involverade i viktiga 
beslut om design och dekor. Det var därför 
vi vände oss till Gradus för deras expertis 
inom väggskydd. 

Det nyrenoverade rummet är nu en verkligt 
motiverande studiemiljö - elever och 
personal är riktigt nöjda med det. Väggskyd-
den från Gradus kommer se till att rummet 
håller sitt goda skick längre, vilket också 
hjälper oss att hålla vår budget för underhåll. 
Vi kunde inte ha varit nöjdare med det 
arbete Gradus genomfört. De var väldigt 
uppmärksamma på våra krav och fokuserade 
på att möta dessa så bra som möjligt.

Väggbeklädnad och hörnskydd från väggskyddsspecialisten Gradus har haft 
en nyckelroll i renoveringen av ett studierum för gymnasieelever, vilket ger det 
ett subtilt skydd mot skador orsakade av vardagligt slitage, samtidigt som det 
kompletterar rumsdesignen som eleverna skapat.

Produkterna installerades på The Priory Ruskin Academy - ett gymnasium och 
högstadium i Grantham, Lincolnshire - som en del av Gradus installationsservice.  
Det innebär att Gradus projektteam tar hand om projektet från första rådgivning 
och design till specifikation och installation, vilket säkerställer totalt lugn inför att 
alla krav kommer att uppfyllas i tid och inom budget. 

Baserat på en inledande funktionskartläggning av studierummet, samt i nära 
samråd med eleverna och rektorn, skräddarsydde Gradus sin SureProtect 
Endure väggskyddsskiva och sina hörnskydd för renoveringen. 

Gradus-teamet installerade SureProtect Endure på den nedre halvan av väggen, 
vilket skyddar den delen av väggen som är mest utsatt för slitage och skrap-
märken från väskor, stolar, bord och andra möbler. Gradus SureProtect Endure 
är ett hållbart PVC-u-material för att skydda alla interiöra miljöer och är dessutom 
helt genomfärgad och försedd med en subtil struktur, vilket innebär att konse-
kvenserna av slag eller nötning förblir dolda. 

Ian Cartwright, försäljningschef för väggskydd på Gradus, kommenterar: “Vi har 
arbetat nära The Priory Ruskin Academy med det här projektet med målet att 
förstå deras vision för studierummet och se till att vi levererade vår del - så det 
är fantastiskt att se hur nöjda elever och personal är med resultatet. Som med 
alla projekt som detta var kommunikationen viktig. Vi arbetar nära alla våra 
kunder för att säkerställa att vi uppfyller deras önskemål och levererar skydd 
där det behövs.”
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Produktspecifikation 

SureProtect Endure väggbeklädnad i halv höjd - Färg: Gravel 

CGS2590 Standard hörnskydd - Färg: Gravel
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