Wij beschermen
uw investering

HACCP



POLYETHYLEENSTROKEN
Deze hoge densiteitsstroken beschermen de wanden op een hygiënische wijze tegen het inrijden
van transportkarren. De hoogte en dikte is volledig aan te passen aan de wensen van de klant. Door
PE doppen kunnen deze plinten blind bevestigd worden.

• ADVISEUR
• PRODUCENT
• UITVOERDER

Sentho B.V.
Linie 23
5405 AR Uden

GALVA BETONSTOOTPALEN
Uiteraard kunnen wij u ook à la carte voorzien van elke gewenste stootpaal of
-beugel in gegalvaniseerd staal, al dan niet voorzien van poedercoating

T: +31 (0)85 - 48 30 920
F: +31 (0)85 - 48 30 921
E: info@sentho.nl
W: www.sentho.nl

RVS STOOTPLINTEN

RVS STOOTPLINTEN

RVS BETONSTOOTPLINTEN
Onze RVS betonplinten zijn gemaakt van extreem sterk BENOR gekeurd beton, met dubbele wapening
en ommanteld met hygiënisch en esthetisch RVS. Deze twee materialen zitten middels een gepatenteerd
systeem chemisch en fysisch 100% aan elkaar verankerd, waardoor er een duurzame bescherming van
uw investering ontstaat. Door het modulaire prefab systeem blijft het daarenboven ook mogelijk om later
wijzigingen aan te brengen.

RVS BETONPLINT U-RANGE

RVS BETONPLINT V-RANGE

Sentho RVS stootplinten
Sentho is uw adviseur, verdeler en uitvoerder voor al uw shockproof beschermingsoplossingen op de industriële markt. Deze protecties
beantwoorden telkens aan de strengste hygiënische kwaliteitsnormen die worden opgelegd in de voedings- en pharma industrie.
Het protectiegamma van Sentho is voorzien op enerzijds

Onze ijzersterke reputatie steunt op enerzijds hoogstaande

impact van voedingskarren, transpallets en heftrucks, maar

kwaliteit en anderzijds op onze klantgerichte service met

anderzijds voldoen deze producten ook één per één aan de

persoonlijke aanpak voor elke opdrachtgever. Sentho heeft

strengste hygiënische kwaliteitsnormen die worden opgelegd

een uitgebreid standaardgamma, maar door onze flexibele

in boven - genoemde industriesegementen(chemisch-

productiemethoden kunnen wij ook voorzien in maatwerk.

mpactwaterproof). Al onze producten zijn HACCP conform.

Wij werken voor:

Bakkerij

Vleesindustrie

Visverwerking

AGF industrie

Sportcomplex

Carwash en garage

Ziekenhuis en
farmacie

RVS BETONSTOOTPALEN- EN BEUGELS

Onze producten zijn allen:

Onze stootpalen en -beugels worden standaard uitgevoerd in RVS 304/316 K320, met een naadloze bolle kap om vuilophoping tegen te
gaan. Uiteraard kunnen wij u voorzien van elke stootpaal of -beugel in de gewenste diameter en lengte. Onze stootpalen worden standaard opgevuld met een krimpvrije BENOR gekeurd beton (C40/50) en kunnen zowel met voetplaat als via inboren geplaatst worden.

