
PREFAB BETONSTOOTPLINTEN
Indien er gekozen wordt om prefab betonplinten met epoxy te bekleden, kunnen wij onze Betinoc

Benor gekeurde betonplinten voorstellen. Dit zowel met afgeronde als afgeschuinde bovenzijde.

Aan deuren en doorgangen werken wij af met eindstukken. Hierbij zorgen wij er telkens voor dat

obstakels op een esthetisch en professionele wijze afgewerkt kunnen worden.

GALVA L-PROFIELEN GEVULD MET BETON
In logistieke bedrijven, waar de hygiënische factor van minder belang is, plaatsen wij galva 

L-profielen voor de panelen, welke achteraf zorgvuldig onder helling worden opgevuld met Benor 

gekeurd beton met sterkte C40/50. Een budgetvriendelijke oplossing voor uw high traffic zones.

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.
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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

BETINOC PROTECTION GAMMA



BETINOC
Betinoc is uw adviseur, producent en uitvoerder voor al uw shockproof beschermingsoplossin-

gen op de industriële markt. Deze protecties beantwoorden telkens aan de strengste hygiëni-

sche kwaliteitsnormen die worden opgelegd in de voedings- en pharma industrie.

Het protectiegamma van Betinoc is voorzien op

 enerzijds impact van voedingskarren, transpallets en

heftrucks, maar anderzijds voldoen deze producten

ook één per één aan de strengste hygiënische

 kwaliteitsnormen die worden opgelegd in boven -

genoemde industriesegementen(chemisch-impact-

waterproof). Al onze producten zijn HACCP conform.

Onze ijzersterke reputatie steunt op enerzijds

hoogstaande kwaliteit en anderzijds op onze

klantgerichte service met persoonlijke aanpak

voor elke opdrachtgever. Betinoc heeft een uitge-

breid standaardgamma, maar door onze flexibele

productiemethoden kunnen wij tevens inspelen

op  de vraag van de klanten.

BETINOC, actief in volgende sectoren

VLEESINDUSTRIE

VISINDUSTRIE 

BAKKERIJ

FRUIT EN

GROENTEN

GROOTKEUKEN

ZIEKENHUIZEN

PHARMACEUTICA

LOGISTIEK

INOX BETONSTOOTPLINTEN
Onze inox 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.

PROTECTION GAMMA

INOX  BETONSTOOTPALEN- EN BEUGELS
Onze stootpalen en -beugels worden standaard uitgevoerd in inox 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.

BETINOC heeft een stevige reputatie opgebouwd op 

gebied van het hygiënisch en stootbestendig renoveren

van bestaande wanden in een HACCP omgeving dankzij

de Hyprowall 500 panelen.

Door de unieke vooraf ingewerkte antibacteriële

en schimmelwerende strook is opkitten zelfs

overbodig. Hierdoor beschikt u zeer snel over

een onderhoudsarme en robuuste wand.

HYGIENIC PROTECTIVE WALLCOVERING

Hyprowall 500

• HACCP conform

• Dikte 10mm (plaatsbesparend)

• Volkern PVC-paneel met
co-extrusielaag

• Tand/groefverbinding zorgt  
blinde bevestiging

• Stoot- en krasbestendig

• Makkelijk in onderhoud

• Snelle montage 
(kosten- en tijdsbesparend)

• Ideaal voor renovatie  
(lelijke, beschadigde muren)

OOK DE MOEILIJKSTE WANDEN EN 
PLAFONDS MET OBSTAKELS WORDEN

HACCP CONFORM AFGEWERKT.

Al onze BETINOC producten:


