
 
Система за покритие на стени и тавани патентовано за приложение в зони и повърхности изискващи 
високо ниво на хигиена – място свободно от бактерии. 

Placsell (запечатани плаки) покрива нормативните изисквания на санитарните власти и предлага една широка гама за 
разрешаване на проблеми: 

                

Placsell индустриално санитарно покритие. Плака от полипропилен за хранително вкусовата 

промишленост гарантирано качество от Polystone, система от патентовани сглобяеми плаки закопчани с 
алуминиева шина и тапа за притискане от PVC – бяла и плътна, защитена срещу удари, също като 
всички санитарни профили.  

Приложимо при кланици, транжорни, щандове за месо и риба, хлебарници, сладкарници, 
млекопреработвателната промишленост, бутилиращи цехове, изби, хладилни камери – положителни и ниско 
температурни, силози, ферми и др. 

               

Placsell санитарно декоративно покритие, PVC плаки много твърди с гарантирано качество от 
PAREDEC – ламперия и допълнителни перфили за довършителни работи от PVC със санитарни ъгли. 

За магазини, кухни, супермаркети, пазари, съблекални автомивки, съдомиални зали и др. 

                
Placsell противомикробни покрития, плаки PVC с качество TroBloc, притежават висока устойчивост на 
химически въздействия и механични увреждания благодарение на постоянния ефект от активни елементи 
(противомикробен ефект срещу Escherichia Coli и против MRSA). 

За болници, хирургически кабинети, спешни отделения, и манипулационни, поликлиники и лаборатории, 
родилни зали, клиники за изгаряния, стерилни зали и др. 



Placself е най-добрата система в днешния ден за възстановяване на стари и нови стени 

и тавани, без значение от тяхното състояние. 

PlaCSell знае, че най-евтино е да препокриеш и поради това покрива и препокрива всичко, било то стена, 

мазилка, ламарина, плочки, гипс, шпакловка, панел, стиропор, полиоретан и т.н.. 

PlaCSell във всички свои варианти гарантира одобрението от санитарните власти благодарение на неподобримия 

материал и условията, които създава. 

- Не оставя вдлъбнатини при удар. 

- Незалепваща лъскава бяла повърхност, което го прави уникално лесен за почистване. 

- Не старее, не се влияе от климатичните условия, издръжлив, не се нуждае от поддръжка, разглобяем е 

и подлежи на повторна употреба в случаи на ремонти, аварии, които могат да се появят при вътрешни 

инсталации или преместване в друга сграда. 

- Не отнема място имайки в предвид дебелината му – 2-3 мм. 

- Не се повлиява от известните натурални киселини, както и от почти всички останали твърди и алкални 

вещества и разредители съществуващи на пазара 

- Издържа на температури от -35°C до +100°С (отнася се само за индустриалния материал), а 

останалите са само за положителни температури. 

- Може да се инсталира върху всякакви повърхности без замърсяващи строителни дейности. 

- Не е необходимо да се спира работния процес за неговото поставяне – не мирише, не е токсичен, не му е 

необходимо време за съхнене, и не оставя строителни отпадъци.. 

- Санитарния индустриален Placsell  е единствен за възстановяване или препокриване на хладилни 

камери, било то за отрицателни или положителни температури, както и за тунели за дълбоко 

замразяване където плочките не издържат или ламаринения панел ръждясва – независимо дали 

камерата е предварително изолирана или при добавяне на допълнителна изолация. 

Всичко това, което предлага компанията е широка гама от фиксиращи и довършителни елементи и профили. 

          

     

PlaCSelf има адаптивен таван за всички приложения съставен от PVC ламперия, двуслойно оребрена 

структура във варианти – фиксиран или висящ. 

PlaCSell се прилага в Испания от 1990г. от фирмата COBERPLAST, която е собственик на патента и 

марката. Placsell съществува и до ден днешен с над 2 000 000м.
2
 инсталирани в голяма част от страните на 

Европа. Независимо дали директно от фирмата или от оторизирани нейни сътрудници с гарантирано 

съотношение цена-качество. 
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