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Front- en 
bedieningspanelen

DUURZAAM  •  CNC-FREZEN  •  ANODISEREN IN EIGEN HUIS

Industriële naam- tekst- en frontplaten



Labels

Frontfolies

Membraanschakelaars Aluminium behuizingen

Typeplaten

Specialist in front- 
en bedieningspanelen

Totaaloplossing voor 
uw industriële productie

Polychromal INTF heeft sinds 1965 ervaring met de 

productie van duurzame frontplaten, bedieningspanelen, 

instructieborden, typeplaten, etc. 

Niet alleen beschikken wij vanuit onze divisie Polychromal 

Products over een volledige anodiseerinstallatie, maar wij 

kunnen ook veel bewerkingen in huis uitvoeren waardoor wij 

uw producten snel en op maat kunnen produceren. 

Materialen
• Geanodiseerd aluminium

• Kunststof(folies)

• RVS

• Overig

Naast front- en bedieningspanelen, 

produceert Polychromal ook frontfolies, 

behuizingen, naamplaten, 19”panelen, 

type- en machineplaten uit aluminium, 

RVS of kunststof.



Samengestelde panelen

Enkelstuks, kleine- en middelgrote series

Frontplaten en bedieningspanelen kunnen ook als samengesteld 

paneel vervaardigd worden waarbij de aluminium en RVS 

panelen een meerlaagse opbouw kunnen hebben. Ook kunnen 

er extra montagevoorzieningen, verdiepte elementen, 

beeldschermposities of EMC-afschermingen in of 

op de panelen worden aangebracht.

Frontpanelen en bedieningspanelen worden altijd volgens uw 

specifi caties geproduceerd, waarbij enkelstuks, kleine en middel-

grote series, maar ook prototypes mogelijk zijn.

Foto’s met dank aan Siemens en Zenstudio



Bewerkingstechnieken
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Polychromal kan veel bewerkingen in huis uitvoeren. De technieken 

die wij hanteren voor het  aanbrengen van afbeeldingen, illustraties, 

informatie en de afwerking zijn:

• Digitaal printen in geanodiseerd aluminium

• Digitaal printen op diverse kunststoffen en metalen

• Zeefdrukken in geanodiseerd aluminium, kunststoffen en metalen

• Laser markeren op/in diverse materialen

• Graveren van diverse kunststoffen en metalen

• Chemisch etsen van diverse metalen

• CNC graveren en frezen

• Zetten

Samen met onze partners verzorgen wij ook aanvullende bewerkingen 

zoals het spuiten van producten, het natlakken, poedercoaten, zetten/

kanten van RVS en lasersnijden metalen.

Laser markerenDigitaal printen Anodiseren CNC frezen

T:  +31 (0)72 567 07 99 
E:  intf@polychromal.nl  
I:  www.polychromal.com

Polychromal, uw specialist

Polychromal is een familiebedrijf dat sinds de jaren zestig is 

uitgegroeid  tot een internationale industriële producent. 

Grondlegger Herman F.A. Hensen, vader van de huidige directie 

Stephan en Eric Hensen, begon in 1965 vanuit huis met het 

vervaardigen van naamplaten en frontpanelen. Hij experimenteerde 

voortdurend met het fotografi sche procedé voor het drukken van 

kleurrijke tekst en beeld in geanodiseerd aluminium en legde 

daarmee de basis van het huidige innovatieve bedrijf. Een passie 

voor de kracht en de uitstraling van aluminium vormt nog altijd de 

drijvende kracht achter de activiteiten van Polychromal.




