
* vlak kunststofpanelen plafond

* met 2 delig verbindingsprofiel

Hygiënische plafonds 
die voldoen aan de HACCP / EHEDG / FSSC / BRC eisen

Plafonds moeten gemakkelijk te reinigen zijn en geen vuil 
aantrekken. Sentho heeft hiervoor verschillende oplossingen.

Vlak kunststof paneel
De vlakke kunststof panelen passen perfect en sluiten 

naadloos op elkaar aan. Ze worden aan het plafond 

bevestigd met behulp van een frame, dat tegen het 

bestaande oude plafond wordt gemonteerd. De 

vlakke kunststof panelen zijn antistatisch, vuil 

afstotend en zeer makkelijk te reinigen.

* met 2-componenten verbinding

FRP sandwichpaneel
FRP sandwichpanelen worden toegepast 

in situaties waar de plafonds vaak gereinigd 

en afgespoten moet worden. Het is mogelijk de 

sandwichpanelen direct tegen het oude plafond te 

monteren. Ook is het mogelijk, indien er veel leidingen 

op het oude plafond aanwezig zijn, om een regelwerk aan 

te brengen waardoor alle oneffenheden worden weggewerkt 

en er een strakke nieuwe situatie wordt gecreëerd. Ideaal 

om moeilijk bereikbare plekken, waar het schoonmaken 

vaak erg lastig is, weg te werken. De verbinding tussen de FRP 

sandwichpanelen kan op diverse manieren worden afgewerkt, d.m.v. 

een 2-componenten epoxy en d.m.v. een 2-delig verbindingsprofiel.

HACCPHACCP



FRP systeemplafond
FRP systeemplafond tegels worden toegepast in bestaande 

systeemplafonds ter vervanging van oude gipsvinyl tegels 

maar ook in nieuwe systemen is dit de ideale oplossing. 

Oude plafondtegels die vuil en vocht aantrekken 

worden vervangen door FRP systeemplafondtegels 

(595 x 595 mm of 595 x 1195 mm). Ook is het 

mogelijk de plafondtegels te voorzien van een 

isolatie. De FRP systeemplafond tegels  

zijn vanaf 1000 m² te bestellen in  

diverse kleuren en brandklassen.

Voordelen FRP

Wij werken voor:

Kras- en slagvast
Thermisch stabiel

Onderhoudsvriendelijk
Duurzaam en flexibel

Water- en vuilafstotend
Maximale Hygiëne

Geen ruimte verlies
Schimmel- en 

bacteriewerend
Voldoet aan de hoogste 

eisen HACCP / BRC /
EHEDG / FSSC

Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn onder voorbehoud.
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