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Sentho B.V.

Onze systemen voldoen aan de 

hoogste kwaliteitseisen 

Met de systemen van Sentho kunt u op een 

eenvoudige, betaalbare en efficiënte wijze uw 

bedrijfsruimten laten bekleden of renoveren. 

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het 

verwerken en monteren van afbouwsystemen 

conform de EU normen en de normen van 

de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  

(NVWA ). Montage geschiedt volgens de VGM 

normen (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en 

VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).

Wij denken niet in problemen maar in 

oplossingen

Elke situatie wordt vakkundig beoordeeld. Nadat 

wij de bestaande situatie hebben geïnventari-

seerd, zullen wij onze bevindingen met u evalu-

eren en u van een gedegen advies voorzien. Van 

advies tot realisatie. Het gehele project kunnen 

wij u uit handen nemen. Indien gewenst kunnen 

wij een project ook voorzien van massieve RVS 

stootplinten.

Sentho B.V. is uw rechterhand, adviseur en uitvoerder voor complexe nieuwbouw- en renovatie-

projecten waar hygiëne, vloeistofdichtheid en/of isolatie van verwerkingsruimten belangrijk zijn. 

Wij zijn gespecialiseerd in de montage van hygiënische, vloeistofdichte en/of isolerende wand-, 

plafond- en vloersystemen. Onze systemen worden met name toegepast in voedselbereidings-

 ruimten binnen de food-, horeca- en zorgsector en lenen zich ook uitstekend voor toepassing in 

opslag- en distributieruimten, autowasstraten, showrooms en koeltechnische ruimtes.

Leverancier en uitvoerder van 
hygiënische afbouwsystemen 
voor wand-, plafond- en vloer



Wonderboard® is geschikt voor zowel renovatie 

als nieuwbouw. Wonderboard® panelen worden 

hoofdzakelijk toegepast in ruimten waaraan hoge 

hygiënische eisen worden gesteld (HACCP-

normen) en schoonmaakgemak een vereiste 

is. Sentho speelt met Wonderboard® in op 

ontwikkelingen in industrieën, die moeten voldoen 

aan de strenge normen vastgesteld in de artikelen 

15 en 16 van de Warenwetregeling Hygiëne 

en Levensmiddelen. Wonderboard® wand- en 

plafondbekleding voldoet aan de normen van de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). 

Doordat Wonderboard® platen vuilafstotend, 

slagvast, schimmel- en bacteriewerend zijn, is het 

goed toepasbaar in uiteenlopende industrieën. 

Het totale Wonderboard programma wordt door 

ons aangeboden waardoor voor iedere situatie 

de perfecte oplossing geboden kan worden. 

Wonderboard absorbeert niet en is volledig 

ondoordringbaar, het is gemakkelijk te reinigen en 

de meest hygiënische oplossing die op de markt 

te verkrijgen is. Wonderboard kan gebruikt worden 

door direct te verlijmen op oude traditionele 

tegelwanden. Het is ook mogelijk om gebruik 

te maken van Wonderboard sandwichpanelen. 

Wonderboard sandwichpanelen worden gebruikt 

in situaties waar de wand bijvoorbeeld voorzien 

is van een coating waardoor directe verlijming  

niet mogelijk is. Of wanneer er aan een bepaalde 

isolatiewaarde voldaan moet worden. 

Twee componenten lijmverbinding

Bij directe verlijming van Wonderboard 

kunnen de panelen door middel van een twee 

componentenlijm met elkaar verbonden worden. 

Hierdoor hoeft er geen gebruik van profielen 

gemaakt te worden en wordt er een solide 

makkelijk reinigbare afwerking gecreëerd. Bij 

directe verlijming is het ook een voordeel dat er 

geen ruimteverlies ontstaat waardoor de ruimte 

optimaal benut kan blijven.

Panelchoc Hi-PIR systeem 

Om te voldoen aan de hoge eisen van 

bouwmaterialen met betrekking tot thermische 

isolatie en brand gedrag presenteren we een 

nieuwe generatie panelen. De letters PIR verwijzen 

naar Polyisocyanuraat, een geëvolueerd systeem 

polyrethaan formules. Het voordeel van Panelchoc 

Hi-PIR panelen is dat ze licht van gewicht zijn 

en geen water absorberen. PIR schuim is zeer 

resistent tegen chemische stoffen. Dankzij de 
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gesloten celstructuur maken schimmels en bacteriën geen 

kans. Ideaal voor industrieën waar hygiëne hoog in het vaandel 

staat. 

Hygiënische plafonds
Plafonds moeten gemakkelijk te reinigen zijn en geen vuil 

aantrekken. Wij hebben hiervoor verschillende oplossingen:

Wonderboard vlak kunststof paneel

De Wonderboard 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 Wonderboard vlakke 

kunststof panelen zijn antistatisch, vuil afstotend en zeer 

makkelijk te reinigen. 

Wonderboard sandwichpaneel

Wonderboard sandwichpanelen worden toegepast in situaties 

waar de plafonds vaak gereinigd en afgespoten moeten 

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 word gecreëerd. 

Ideaal om moeilijk bereikbare plekken, waar het schoonmaken 

vaak erg lastig is, weg te werken.

Wonderboard FRP plafond tegel

Wonderboard FRP plafondtegels worden toegepast in 

bestaande systeemplafonds. Oude plafondtegels die vuil en 

vocht aantrekken worden vervangen door Wonderboard FRP 

plafond tegels. Ook is het mogelijk om de plafondtegel te 

voorzien van isolatie. De Wonderboard FRP plafond tegel is 

vanaf 1000 m2 te bestellen in diverse kleuren en 

brandklassen.

Panelchok honingraat paneel

Panelchok honingraat panelen zijn naadloos met elkaar te 

verbinden dankzij het messing en groef systeem. De 33 cm 

brede panelen zijn resistent tegen corrosieve omgevingen, 

dampen, vetten en zuren en dus zeer breed inzetbaar. Door 

een regelwerk tegen het plafond te bevestigen is het zeer 

eenvoudig te monteren met behulp van verborgen schroeven. 

Bijkomend pluspunt is dat het 100% recyclebaar is en voorzien 

is van BS2DO brandclassificatie.

Oplossingen voor de vloer 
Wij hebben verschillende oplossingen voor vloeren en 

aanrijdbeveiligingen in het assortiment. Dankzij onze ervaring 

en expertise, kunt u er op vertrouwen dat voor elke situatie de 

juiste keuze wordt gemaakt.    
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PVC klikvloer systeem - isolerend en onderhoudsarm 

PVC klikvloer is een uniek vloersysteem. De tegels zijn 

gemaakt uit hoogwaardig gerecycled PVC en hebben een 

blinde bevestiging. Hierdoor is de PVC vloer bestand tegen 

zuren en andere schadelijke stoffen en daarom ook zeer 

praktisch voor bedrijven. Een PVC klikvloer is eenvoudig 

mee te nemen en geschikt voor hergebruik. De PVC 

vloertegels zijn beschikbaar in de kleuren rood, zwart en 

antraciet, andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. PVC 

klikvloer tegels worden gebruikt in garages, magazijnen, 

showrooms, productieruimten, keukens, werkplaatsen, 

fitnessruimtes, kleedruimtes, kelders en bij evenementen. 

Heb je een tijdelijk vloer nodig? Een PVC klikvloer kun je 

eenvoudig meenemen en hergebruiken. 

Hygiënische plintafwerking

Als hygiënische plintafwerking zijn er meerdere 

mogelijkheden. Samen met de klant bepalen we wat 

de beste oplossing is in de desbetreffende situatie. 

Veel voorkomende situaties zijn waar veel verkeer, 

zoals bijvoorbeeld palletwagens en heftrucks, in de 

productieruimten komen en wanden kunnen beschadigen. 

Hier kunnen dan bijvoorbeeld speciale stootplinten 

toegepast worden die vervaardigd zijn van gewapend 

beton en gedeeltelijk of volledig voorzien zijn van 

RVS of gegalvaniseerd staal. Voor minder “drukke” 

productieruimtes maken we gebruik van een tweedelige 

hygiënische kunststof plint. De plint word in vele situaties 

toegepast omdat deze betaalbaar en zeer efficiënt is. De 

tweedelige kunststofplint is ook verkrijgbaar als massieve 

variant of in een RVS uitvoering.

Aanrijdbeveiliging

Het is van grootbelang dat wanden in bepaalde situaties 

worden voorzien van een zogenaamde aanrijdbeveiliging. 

Een beschermde wand gaat langer mee en is makkelijk 

te reinigen. Bij beschadigde wanden zal vuil zich op gaan 

hopen waardoor er gevaarlijke onhygiënische situaties 

ontstaan.

Op het gebied van aanrijdbeveiligingen zijn er 

meerdere producten mogelijk. Wij maken gebruik van 

hoogwaardige RVS stootranden. Deze laten we custom 

made vervaardigen omdat elke situatie weer anders is. De 

stootranden verkleinen de kans op beschadigingen aan 

wanden door heftrucks, palletwagens of kooiaap. Indien 

gewenst kunnen er kunststof stootranden toegepast 

worden. 
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