
Een totaalpakket voor uw werkplaats:
hygiënisch en TOP !

Wand - en plafondbekleding haccp conform

Isotherme constructies 

Vloeistofdichte vloeren

Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie) 

Aanrijbeveiliging 

Elektriciteit en verlichting 

Inox toepassingen

Alleen met Wonderboard krijgt u een zeer precieze afwerking

Dealer België

Bakkers

Slagers

Keukens
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Hygitop richt zich in het bijzonder naar ateliers in de voedingsnijverheid, ziekenhuizen, pharma, 
carwash en alle bedrijvigheden waar hygiëne belangrijk is.

U kan bij ons terecht voor wand- en plafondbekleding (inclusief inrichting zoals nutsvoorziening 
elektro, verlichting, ventilatie en airco) isotherme constructies, vloerbekleding, maar ook met 
wandprotectie en inox toepassingen -al dan niet op maat- helpen wij u graag verder! Dit alles 

volledig volgens de HACCP-normen.

Kortom, wij begeleiden u naar de juiste modernisering en inrichting van uw atelier.
Contacteer ons voor een totale HACCP atelierinrichting! Hygiënisch, TOP en in samenspraak met u.

Ook voor zelfplaatsers!
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WONDERBOARD hygiënische HACCP wand- en plafondbekleding

Volgens de normen van het Federaal Agentschap voor 
de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

• Duurzaam en  flexibel 
• Geen ruimteverlies 
• Maximale hygiëne 
• Schimmel- en bacteriewerend 
• Slag- en stootwerend 
• Thermisch stabiel 
• Water- en vuilafstotend 
• Geurloos 
• Eenvoudig en snel reinigbaar 
• Niet poreus 
• Resistent tegen de meeste: zuren detergenten,                          

suikers & zouten

Dealer België

Bakkers Slagers / Traiteurs Horeca



Eigenschappen
In Wonderboard platen wordt een speciaal type 
polysterhars van hoge sterkte, gecombineerd 
met een glasvezel versterkte fiberglas om de 
platen een superieure kwaliteit, duurzaamheid 
en  flexibiliteit te geven. Het resultaat is een 
harsrijk oppervlak dat taai, sterk en gemakke-
lijk schoon te maken is. De unieke versmolten 
beschermlaag zorgt ervoor dat de platen naast 
schimmel- en bacteriewerend ook vuilafstotend 
en slagvast zijn. De platen zijn bestand tegen 
krassen en slijtage. Onze Wonderboard panelen 
absorberen geen geuren en zijn tot in de kern 
kleurvast. Daar waar andere panelen last hebben 
van corrosie, is Wonderboard geheel vrij van 
roestvorming. De platen zijn thermisch stabiel 
en verliezen geen sterkte bij temperaturen van 
-50°C tot +100°C. 

Directe verlijming 
Onze Wonderboard panelen hebben een 
standaard dikte van 2,3mm en kunnen direct 
verlijmd worden zonder ruimteverlies op vlakke 
ondergronden zoals tegelwanden, gipsplaat, be-
ton, steen, stukwerk en hout. Ze kunnen in zowel 
nieuwbouw als renovatie tegen metselwerk, 
gas- of cellenbeton en isolatiepanelen geplaatst 
worden.

De panelen hebben een breedte van 1200mm en 
een maximale hoogte van 3000mm en kunnen 
met behulp van kunststof afwerkprofielen met 
elkaar worden verbonden. Een andere oplossing 
is het gebruik van een twee-componenten lijm-
verbinding. Met deze specifieke lijm kunnen de 
panelen horizontaal en verticaal op een vlakke 
ondergrond verbonden worden. Het resultaat is 
een zeer strakke afwerking. Ook schadeplekjes 
kunnen met deze lijm worden bewerkt.
Dit systeem zorgt ervoor dat wanden en plafonds 
op een betaalbare wijze geheel foodsafe zijn en 
aan de strenge HACCP normen voldoen.

Wandsystemen
De Wonderboard glasvezelversterkte sandwich-
panelen hebben een standaard dikte van 15 en 
35mm. Wanneer directe verlijming niet mogelijk 
is, kan ervoor gekozen worden om een sand-
wichpaneel rechtstreeks tegen een bestaande 
vlakke wand te monteren. Een andere oplossing 
is het monteren van de sandwichpanelen tegen
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een geïmpregneerde houten lattenstructuur,  
een metalstud wand of een kunststoen 
lattenstructuur. De opbouw van deze sandwich-
panelen hebben aan de voorzijde een plaat 
van 2,3mm met een kern van EPS en aan de 
achterzijde eveneens een 1,5mm Wonderboard 
paneel. Hierdoor hebben de sandwichpanelen 
een zeer hoge kwaliteit. De panelen hebben een 
breedte van 1200mm en een maximale hoogte 
van 3000mm.

De sandwichpanelen worden standaard 
gekoppeld met een tweedelig verbindings-
profiel. Op aanvraag kunnen panelen worden 
voorzien van een sleuf. In deze sleuf wordt een 
losse veer geplaatst waarna deze aan de wand 
gekoppeld kan worden. De openstaande voeg 
wordt later afgewerkt met de twee-compo-
nenten lijmverbinding. Het resultaat is een zeer 
strakke afwerking.

Scheidingswand
De glasvezelversterkte scheidingspanelen 
hebben een standaard dikte van 80mm. Het

zijn niet zelfdragende sandwichpanelen met 
aan beide zijden een glasvezelversterkte plaat. 
De platen hebben een dikte van 2,3mm en een 
kern van EPS. Afhankelijk van het project kan 
er gewerkt worden met verschillende dikten en 
kernen. De kern kan bijvoorbeeld bestaan uit iso-
latiemateriaal van PS, PUR, styrofoam, steenwol, 
etc. Door verschillende dikten te gebruiken kan 
er zelfs gewerkt worden tot op bijvoorbeeld een 
hoogte van 6,5 meter. Op aanvraag kunnen wij 
deze panelen in een langere lengte 
fabriceren. De scheidingswanden plaatsen wij in 
RVS U-proelen.

Ze worden gekoppeld door het tweedelig 
verbindingsproel in combinatie met een losse 
veer in een sleuf. Op aanvraag kunnen wij 
panelen aanleveren voorzien van een losse veer 
met een kleine voeg. Deze kleine voeg wordt 
later afgewerkt met de tweecomponenten lijm-
verbinding. Het resultaat is eveneens een zeer 
strakke afwerking.

Plafondsysteem
In de voedingsmiddelenindustrie is het van groot 
belang dat de plafonds in bedrijfsruimten 
voldoen aan de HACCP norm. Voor bedrijfs-
ruimten zijn er verschillende typen 
plafondsytemen leverbaar. Dit is afhankelijk van 
de gestelde eisen. Indien het mogelijk moet 
zijn om het plafond direct met water schoon te 
spuiten en regelmatig te reinigen, dan wordt het 
sandwichpaneel geadviseerd. Dit is een paneel 
met een dikte van 35mm en kan direct tegen het 
plafond worden gemonteerd. Eventueel kan er 
gekozen worden voor een lattenstructuur, om 
bijvoorbeeld het plafond te verlagen en 
bestaande leidingen en obstakels weg te werken.

Alternatief
De vlakke kunststof panelen worden toege-
past als plafond op een lattenstructuur in de 
voedingsindustrie. Deze panelen hebben een 
breedte van 25cm en een lengte van 6Lm en 
zijn zo goed als naadloos te verwerken voor een 
mooie strakke plafond afwerking. Het materiaal 
is anti-statisch, niet oxiderend en niet oplosbaar 
in water.

Hygitop voorziet 
de perfecte oplossing 

voor uw wanden en 
plafonds!

U N I E KHygiënische2-componenten lijmverbinding
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Zelfplaatser?
Onze Wonderboard materialen zijn ook verkrijgbaar in bouwpakket!

Let op!

De ondergrond en 

de Wonderboard 

platen moeten 

droog, vetvrij en 

vlak zijn.
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Montage overzicht Wonderboard

2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm2,3 mm

1 2 3 4

5 6 7

De binnenhoek (art. 1035) 
wordt volgens de tekening 
gemonteerd.

Het start- en eindprofiel (art. 
1030) wordt volgens de 
tekening gemonteerd.

De 2- componenten 
verbindingslijm (art. 1053) 
wordt tussen de tape aange-
bracht. De tape direct na het 
aanbrengen verwijderen.

Het verbindingsprofiel (art. 
1020) wordt volgens de 
tekening gemonteerd.

2-delig 2-delig 2-delig

De panelen (art. 1140) worden 
met elkaar gekoppeld op het 
regelwerk. Dit gebeurt met 
het 2-delige clip afdekprofiel 
(art. 1075+1080)

U monteert het bevestiging-
sprofiel (art. 1070). Daarna 
kunt u de ronde hoek (art. 
1060) erop drukken

Om de sandwichpanelen met 
elkaar te verbinden wordt een 
losse veer (art. 1084) in een 
sleuf geplaatst. Dan worden 
deze sandwichpanelen met 
elkaar verbonden door de 
2-delige clip afdekprofielen 
(art. 1075+1080)

Detail scheidingswandDetail binnenhoekDetail plafond



FRP polyesterplaat 2,3mm

Wonderboard met structuur
Art:1010

3000 x 1200 x 2,3mm
2750 x 1200 x 2,3mm
2500 x 1200 x 2,3mm

Behandeling ondergronden

Surface activator
niet-poreuze ondergrond

Art: 101638

Primer P05
poreuze ondergrond

Art: 1054
1 ltr. +/- 10m²

Directe verlijming 2-componenten lijm Afwerkprofielen 2,3mm

Ronde binnenhoek
Art: 1035

lengte: 3m

2-delig verbindingsprofiel
Art: PCM-922 & PCM-923

lengte: 3m

Hand kitspuit mk5 h600
(tbv 600 ml lijmworst)

Art: 1056

Hand kitspuit 
2-componenten

Art: 1053.91

Luchtdrukkitspuit DLP 600
(tbv 600 ml lijmworst)

Art: 1053.600

Luchtdrukkitspuit
(tbv 2-componenten voeg)

Art: 1053.90

Accu kitspuit
(tbv 600 ml lijmworst)

Art: 1057

Start - en eindprofiel
Art: 1030

lengte: 3m

Verbindingsprofiel
Art: 1020

lengte: 3m

Sealer 302
directe verlijming

Art: 1051
600 ml lijmworst +/- 1,5m²

2-componenten
verbindingslijm

Art: 1053.01
400ml +/- 25m

Spuitkop
Art: 1053.99

SiliconenkitVlakke plafond bekleding

Vlak kunststof paneel
mat wit
Art: 218

lengte: 6m

Start- en eindprofiel
Art: 629

lengte: 6m

Verbindingsprofiel
Art: 1332

lengte: 6m

Siliconenkit
wit of transparant

Art: 1045
310 ml
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Afwerkprofielen

Kunststof
Gelijkzijdig hoekprofiel

Art: 503.300.01 - 30x30x2mm wit
Art: 505.300.01 - 40x40x2mm wit
Art: 506.300.01 - 50x50x2mm wit

lengte: 3m

RVS
Gelijkzijdig hoekprofiel

Art: 518/rvs
lengte: 3m

Volschuim plint
Art: 164

lengte: 5m

RVS
U-profiel
Art: 1058

lengte: 3m
Andere RVS maten op aanvraag

Ongelijkzijdig
u-profiel 15mm

Art: 631
lengte: 3m

Hygiënische plint

Ronde hoek
Art: PCM-202N - Groot

Art: PCM-242N - Medium 70mm
lengte: 3m

Clip afdekprofiel
Art: 1075

lengte: 3m

Bevestigingsmateriaal SWP

Uitrondingsplint 
soepel

lengte: 2000 x 1000 mm

Binnenhoek 2-delig
Art: 1071

verpakking 4 stuks

PlafondsysteemWandsystemen

Paneel
2500 x 1200 mm
2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

dikte 35mm
kern = EPS

Art: 1085

Scheidingswand

SWP15
Direct tegen wand

Paneel
2500 x 1200 mm
2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

dikte 35mm
kern = EPS

Art: 1080

SWP35
Voorzetwand

Paneel
2500 x 1200 mm
2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

dikte 35mm
kern = EPS

Art: 1140

SWP35
Plafondbekleding

Paneel
2500 x 1200 mm
2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

dikte 80mm
kern = EPS

Art: 1122

SWP80
Scheidingswand

Op aanvraag zijn de sandwichpanelen tbv (scheidings)wanden verkrijgbaar met sleuven.
De losse veren toepassen in combinatie met de 2-componenten lijmverbinding.

Andere kern en dikte op aanvraag

Bevestigingsprofiel
Art: PCM-023 - 25x25mm
Art: PCM-021 - 40x40mm

lengte: 3m

Clip afdekprofiel
Art: 1075

lengte: 3m



Algemene informatie

Opslag
De opslag van de platen en sandwichpanelen moet binnen, horizontaal 
op een vlakke ondergrond geschieden. Met voldoende ondersteuning 
van de vlakke pallets, die minimaal de afmeting van de plaat hebben. De 
materialen moeten worden opgeslagen in een droge en goed geven-
tileerde ruimte waar een minimale temperatuur heerst van 10°C. Buiten 
opslag in de zon en regen moet worden vermeden. De panelen mogen 
opgestapeld worden tot een hoogte van maximaal 5 pallets. Zorg ervoor 
dat er geen vocht tussen de platen en panelen kan komen.

Bewerken en zagen
Voor het zagen van de platen en panelen kunt u normaal houtbewerking 
gereedschap gebruiken. Een zaagmachine met hoge toeren en een fijn 
getand zaagblad.

Bevestiging
De wanden moeten voor aanvang werkzaamheden altijd droog en 
vetvrij zijn. De bestaande wanden schoonmaken met onze cleaner. Een 
andere oplossing is het gebruik van ammoniak of thinner. Er zijn schoon-
maakbedrijven die deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wanneer 
er gewerkt wordt in een vochtige ruimte zal de verwarming gedurende 
een geruime periode aan moeten. U kunt een heater toepassen. De 
bestaande wanden zullen door en door droog moeten zijn.

De platen worden direct verlijmd op de volgende ondergronden: gips, 
beton, steen, tegels, stucwerk en constructie platen. Poreuze onder-
gronden zoals metselwerk of gipsplaten kunnen een zuigende werking 
hebben op de lijm. Om deze eventuele zuiging op te vangen kan de 
primer P05 worden toegepast. De surface activator voor niet-poreuze 
ondergronden, zoals metaal, zal een schakel vormen tussen de lijm en de 
ondergrond. In beide gevallen zal het de hechting verbeteren.

Om de lijm in verticale lijmbanen met een tussenruimte van ongeveer 
6cm, aan te brengen op de wand, kunt u een hand-, accu- of luchtdruk 
kitspuit gebruiken. Deze kitspuiten zijn geschikt voor de lijmworsten 600 
ml, daarna de plaat goed tegen de wand aandrukken met je handen of 
een roller. Het is van groot belang, na het plaatsen van de platen 2,3 mm, 
voldoende droogtijd te hanteren en later de onderkant en bovenkant 
verder af te werken. Houdt ook 3mm in de afwerkprofielen vrij voor de 
werking van de plaat. 

Structuur
De Wonderboard platen hebben in het oppervlak een uniek versmolten 
beschermlaag. Door op het oppervlak van de Wonderboard plaat een 
druppel effect aan te brengen, gaan bacteriën en micro organismen zich 
moeilijker hechten, dit in vergelijking met een volledig vlak oppervlak. 
Water rolt er zeer gemakkelijk vanaf. Hierdoor is ook geen spiegeleffect 
aanwezig.  

Afmeting
De panelen zijn verkrijgbaar in vaste afmetingen: 2500 x 1200 mm / 2750 
x 1200 mm / 3000 x 1200 mm.

Kleur
De kleur van de platen op voorraad is wit. Andere kleuren zijn mogelijk 
vanaf 1000 m².

Belangrijke mededeling!
Bij directe verlijming er altijd zorg voor dragen, dat de wanden droog en 
vetvrij zijn. Alleen artikelen toepassen uit het Wonderboard assortiment. 
Voor verwerking en opslag van de materialen geldt een minimale om-
gevingstemperatuur van 10°C. Wanneer deze voorwaarden niet worden 
opgevolgd, zal de garantie komen te vervallen.

Duurzaamheid
Verwachte levensduur van het product is 30 jaar. Met een garantie van 10 
jaar.

Goedkeuringen & certificeringen
ISO 9001: 2008: alle fabrieken zijn ISO 9001: 2008 gecertificeerd
Voldoet aan: USDA/FSIS eisen 
ASTM: alle panelen worden vervaardigd volgens de industriestandaard 
ASTM D-5319-2008

Brandklasse
Haccp en brandclassificatie van het product Wonderboard zijn niet aan el-
kaar gekoppeld. Hygitop bv is slechts verantwoordelijk voor haar aange-
nomen projecten met montages in eigen beheer en de eisen die worden 
gesteld. De brandklasse van de platen 2,3mm zijn standaard Euroclass E 
volgens EN 13501-1. De brandklasse kan op aanvraag en bij een minimale 
afname uitgevoerd worden in een Euroclass Cs3d0 en nog hoger Bs2d0. 
Vraag naar de voorwaarden.

Waterdichtheid
De Wonderboard platen en bijbehorende profielen zijn 100% waterdicht.

Reinigen
Reinigen met water en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Het is mo-
gelijk met stoom of een hogedrukspuit.

Voorwaarden
Volgens algemene leveringsvoorwaarden Hygitop BV.

Logistiek, levering en leveringsgebied
In overleg met Hygitop BV. Leveringsgebied België.
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P333: HACCP tand- en groef wand- en plafondbekleding
P333 wand en plafondbekleding is 
uitermate geschikt voor de reno-
vatie van wanden en plafonds die 
niet meer voldoen aan de HACCP 
vereisten. 

De panelen zijn vervaardigd uit 
kunststof. Ze zijn stoot- en krasbes-
tendig en onderscheiden zich door 
hun waterdichte specifieke tand- en 
groefverbinding wat horizontale 
verbindinsprofielen overbodig 
maakt bij renovatie van sandwich-
panelen. P333 wand- en plafond-
bekleding voldoet aan brandklasse 
Bs2d0. 

Deze panelen kunnen bevestigd 
worden d.m.v. schroeven in om-
gevingstemperaturen van -40°C 
tot +60°C zonder beschadiging 
(barsten).

A: Breedte 333mm
B: Variabele lengtes
C: Dikte: 8mm
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Wanden

Plafond
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EIGENSCHAPPEN

• Minimum onderhoud
• Nooit meer schilderen
• Niveleerbaar
• Kunststof van zeer hoge kwaliteit (PE500)
• Zonder binnen en buitenhoeken
• Corrosievrij
• Zeer hoge schokweerstand
• Absorbeert de schokimpact en reduceert de bes-

chadiging
• Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen

én bovenal herstel- en vervangbaar door uzelf of 
uw eigen technische dienst in één handomdraai!
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PCK aanrijbeveiliging

Onze PCK aanrijbeveiliging is de meest ideale 
en robuuste oplossing op de markt voor 
de bescherming van wanden, machines, 
koeldeuren en pilaren in de voedingsindustrie. 

PCK stootpalen en vangrails worden met een 
uniek systeem aan de vloer bevestigd die de 
vloer niet beschadigt. Er zijn geen bouten 
zichtbaar na montage. Betonplaatbreuk 
wordt hierdoor onbestaande.

Ze zijn vervaardigd uit 100% massieve 
kunststof, Polyethyleen (PE500) zonder 
holle ruimten, schokabsorberend en 
bestand tegen slijtage en roest. 



STOOTPALEN
GEBRUIK

De beste optie voor de bescherming 
van hoeken en deuren. 

Tevens de ideale oplossing voor 
kleinere oppervlakken die 
bescherming nodig hebben.

RAILING
GEBRUIK

Voor de bescherming van mensen in 
heftruck gebieden en het voorkomen 
van ongevallen.
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ENKELE
VANGRAIL
GEBRUIK

De beste oplossing voor het bescher-
men van een muur of object. 
Dankzij de verankering biedt hij een 
hoge slagvastheid.

GEBRUIK

Een robuuste bescherming die in staat 
is om impacten van op verschillende 
hoogtes te ondersteunen.

DUBBELE 
VANGRAIL
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Wie voor Hygitop aanrijbeveilging kiest, wil geen andere meer!
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Hygitop biedt het meest kwaliteitsvolle en duurzame 
inox meubilair en andere inox toepassingen, al dan 

niet op maat.  Ook gekoelde werkmeubelen!

GEBRUIKERSVOORKEUREN

• Lange levensduur van de elementen
• Hoogste graad van hygiëne in de keuken
• Zacht, modern en gebruiksvriendelijk ontwerp van de onderdelen
• Hoog rendement van alle producten
• Apparatuur volledig aanpasbaar in afmeting, design en functionaliteit
• Eenvoudig in reiniging en onderhoud

18

INOX meubilair & maatwerk



Specialiteiten

Werkbladen:
• Standaard in 1,5mm dikte
• Bovenste randen van werkbladen zijn afgerond
• Buitenhoeken op werkbladen zijn ook rechtop afgerond aan de drie  

frontzijden
• Onderkanten op werkbladen zijn gemaakt in V-randen ter voorkoming dat 

vloeistof op andere delen van de tafel vloeit
• Verschillende mogelijke vormen van spatranden
• Veel mogelijkheden tot uitdiepen van de werkbladen
• De onderkanten van de werkbladen zijn versterkt met waterbestendig hout 

(WBP).  Deze optie is ook mogelijk zonder hout en met versterking uit RVS 
INOX.

Uitgeronde binnenkanten van de laden

Ladegeleiders, zacht zelfsluitend

Alle elementen aan de onderkant zijn van binnenuit afgerond (onderste  
binnenranden aan de drie zijden)

Standaard dubbelwandige uitvoering van draaideuren, schuifdeuren en  
ladefronten

Geïsoleerde deuren en ladefronten. Dat geeft een massief gevoel en verstikt de 
weerklank.

Verstelbare tussenliggende planken in de hoogte.

Meerdere mogelijkheden voor sokkel- en/of onderbouw: vierkante of ronde RVS 
verstelbare poten, voormonteerbare RVS sokkel, vaste RVS sokkel. De elementen 
kunnen ook worden voorbereid voor de bevestiging op betonnen sokkel.

Digitale of mechanische regeling voor verwarming- of koelingelementen.  
Verwarmingstafels/kasten worden gebouwd op het principe van hete lucht- 
circulatie door de hele binnenruimte van het meubel.

Koeltafels zijn geïsoleerd (opgeschuimd) met polyurethaan. Dikte van de wanden 
is 70mm. Dat geeft ons de mogelijkheid om ook tafels te produceren voor diep-
gevroren voedsel en koeling tot -22 °C. Onze koeltafels zijn energiebesparende 
producten.

Bain-marie bakken zijn volledig uitgerond vanbinnen.

Voltooiing van bain-maries met onzichtbare silicone verwarmingselementen.
19



Isotherme constructies
Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie)
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Telme ijsmachines, puddingkokers en pasteurisators

Vraag naar onze 
zéér competitieve 

voorwaarden !!
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Vloeistofdichte vloeren
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Onze vloeistofdichte kunststof tegelvloeren 
worden koud gelast onderaan en warm 
bovenaan. Ze voldoen aan de eisen die in zwaar 
belaste gebieden zoals industrie en handel, 
garages, magazijnen, fabriekshallen, beurzen, 
gastronomie enz., maar ook in de particuliere 
sector gesteld worden. In ieder geval een beter 
alternatief voor coatings, cementvloeren, 
epoxyharsvloeren of acrylaatvloeren.

Als meer democratische formule kunnen wij ook 
coatings leveren en/of plaatsen. Deze worden 
aangebracht op een vlakke egale ondergrond.

Afmeting: 500 x 500mm
Dikte: 6 / 10mm
Materiaal: gerecycleerd PVC
Oppervlak: glad / generfd (R11 - licht antislip)
Legtemperatuur: minstens 15° C.
Standaardkleuren: zwart, antraciet
(andere kleuren op aanvraag)

MOGELIJKE TOEPASSINGEN
• Auto garages en werkplaatsen
• Industriële productiebedrijven
• Machinehallen
• Agrarische bedrijven
• Garages en kelders

• Bakkers
• Slagers
• Traiteurs
• Keukens / Restaurants
• Fitness ruimten
• Foodsafe opslagplaatsen

• Bouwmarkten
• Discotheken
• Winkelruimtes
• Kantoorruimtes
• Trappenhuizen
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Carwash
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Bakkers

Slagers



Traiteurs

Restaurants
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Brusselsesteenweg 121
1980 Zemst

toonzaal na afspraak

Contact
Info & verkoop
Support
Email

015 63 04 53
0475 36 14 21
0474 43 32 21

verkoop@hygitop.be

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

www.hygitop.be

Editie 2023


