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TIJDBESPAREND
WATER RESISTENT

SCHOK RESISTENT
ANTIBACTERIEEL

PREFAB SYSTEEM

FOOD SAFE HACCP

materialen - sanicoat of inox rvs

installatie - onderhoud - hulpstukken

food safe silicone - saniseal

PolySto OP30F gemonteerd op een betonvloer en afgewerkt met Food
Safe silicone.

PolySto OP30RB Sanicoat met uitsparing voor hoekuitronding met 
epoxy vloermassa en afgewerkt met PolySto Saniseal.

PolySto inox palen en beugels chemisch verankerd in de betonvloer en IP40F Sanicoat 
gemonteerd op de betonvloer.

PolySto OP20Fi inox gemonteerd op een betonvloer.

PolySto OP30F, OP30SF Sanicoat en nieuwe polyurethaan paal gemonteerd op de epoxyvloer. PolySto OP30RB Sanicoat met uitsparing voor hoekuitronding met graniet vloermassa. 

Bespaar tijd en geld!  
Open uw nieuwe productie 
sneller door het unieke PolySto 
prefab systeem. 

PolySto Hard Fix Glue: Hybrid Polymeer - sneldrogend, sterke flexibele verlijming, schimmelwerend en water resistent.

PolySto Chemfix: Een zeer sterke 2-component epoxy lijm voor de verankering van PolySto stootranden, palen en beugels.

PolySto Sanicoat en Inox reiniger: Onderhouden van plinten en stootranden en verwijderen van vlekken.

PolySto Repair Kit: Een 2 component polyester gelcoat herstelt de toplaag van de PolySto stootranden.

PolySto Food Safe silicone

Een 1-component, neutrale en klaar voor gebruik 

Food Safe silicone met extra spectrum fungicide voor 

een langere levensduur.

Verkrijgbaar in wit - transparant (grijs) - inox kleur

PolySto Saniseal (monolitisch) creëert een naadloze

overgang door middel van een 2-componenten massa 

die zeer sterkt verlijmd.

Verkrijgbaar in wit - transparant (grijs) - inox kleur

Flexibiliteit: 15%

Eenvoudig te onderhouden!
Schade aan Sanicoat stootranden 
kan eenvoudig en snel worden 
hersteld.

binnenhoeken

eindstuk links en rechts op30sf small 
(te monteren achter een schuifdeur) 

buitenhoeken
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VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE, CLEAN ROOMS, SUPERMARkTEN, CATERING, PHARMACEUTICA,...

stainless steel
Het complete PolySto assortiment is verkrijgbaar in hoge kwaliteitsinox van 1,2 
mm dikte AISI 304L. Andere diktes of kwaliteiten zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
Eindstukken en hoeken worden afgewerkt met professioneel laswerk.

natural 
PolySto naturel stootranden zijn ideaal te monteren in een voedings-logistieke 
omgeving. Ze zijn glad, impact en waterbestendig.
De naturel stootranden bestaan uit polymeer composiet zonder extra coating 
wat ze sterker en economischer maakt.

sanicoat
PolySto Sanicoat is een bacteriewerend, schok- en chemisch resistent, gladde, 
niet corrosieve en  waterafstotende gelcoat. PolySto Sanicoat is heel 
eenvoudig te reinigen met alle reguliere reinigingsproducten voor de 
voedingsindustrie.



polysto sanicoat plinten en stootranden - beschermingsniveau 1 tot 4 polysto inox palen - aisi 304l

polysto inox beugels - aisi 304l

De PolySto inox palen beschermen 
interne ruimtes tegen mogelijke
schade veroorzaakt door de 
dagelijkse activiteiten en biedt 
bescherming voor installaties, 
machines en elk ander schade-
gevoelig element.

PolySto inox palen worden gevuld 
met Polymer Composite of 
hoogwaardige beton om extra 
bescherming te bieden tegen 
zwaar intern transport.

PolySto inox beugels bieden 
in combinatie met een PolySto 
stootrand de perfecte 
bescherming voor poorten en 
schuifdeuren

Standaard kwaliteit: AISI 304L

Standaard diameter:

104 mm  204 mm

Andere afmetingen mogelijk op 
aanvraag!

Afwerking: Geglasstraald - geborsteld - geslepenverankering in betonvloer

verankering in betonvloer

met voetplaat

met voetplaat

Afwerking: Geglasstraald - geborsteld - geslepen

beschermingsniveau  1
op16f met voet

op20 met voet of met uitsparing

beschermingsniveau  2

op30f met voet

op30rb met uitsparing

op30rb clean room met uitsparing

beschermingsniveau  3
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ip40f met voet

ip 30-40-50 recht of met uitsparing

hpf met voet

beschermingsniveau  4

Aanrijbeveiligingen van PolySto bieden een kwalitatief hoogwaardige en esthetisch aantrekkelijke bescherming 
van roerende en onroerende bedrijfsgoederen. Elk beveiligingselement wordt met anticorrosiemiddelen 
behandeld, met hitte-en koubestendige lakken geverfd en met passende systemen stabiel gemonteerd. 
Om ook onder slechte weersomstandigheden en in het donker de beste zichtbaarheid te garanderen, worden 
reflecterende kleuren gebruikt.

polysto logistieke aanrijbeveiliging

De PolySto polyethyleen strip 
gemonteerd op een PolySto 
stootrand biedt de perfecte 
bescherming tegen puntbelasting 
bij zwaar intern transport.

De PolySto polyethyleen strip kan 
snel en eenvoudig gemonteerd 
worden door middel van de zelf-
klevende tape op de achterzijde 
van de strip of met behulp van inox 
schroeven met afdekdopjes voor 
een onzichtbare bevestiging. 

polysto polyethyleen wandbescherming - pe500

polysto extreme impact

Montage door zelfklevende strips of inox schroeven met afdekdopjes.

Onze PolySto polyethyleen wandbescherming is verkrijgbaar in alle mogelijke afmetingen
en RAL-kleuren.

Kwaliteit: Minimum PE500
Standaard kleur: Wit

3

2
00

20

30

50

30

17,5

15,5

PolySto inox paal chemisch verankerd in de betonvloer en OP10F achter schuifdeur. 

PolySto inox palen en beugel chemisch verankerd in de granietvloer en OP30RB 
met uitsparing voor hoekuitronding met graniet vloermassa. 

PolySto OP20F gemonteerd op een betonvloer en een zelfklevende 
polyethyleen strip gemonteerd op pallet hoogte.

PolySto OP30F Extreme impact (zelfklevend)
gemonteerd op een tegelvloer.

PolySto OP30RB Sanicoat (optie: extreme impact) met uitsparing voor hoekuitronding met epoxy vloermassa 
en een rode en blauwe polyethyleen strip gemonteerd met behulp van inox schroeven en afdekdopjes. 

PolySto PMA (links) en PML (rechts) gemonteerd op een betonvloer.
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