ISOPRO® ISOLATIE KOELENVELOPPEN

Gebruik :
Voeding : versturen van monsters of speciale producten, die temperatuur gevoelig zijn per
post

Beschermingsduur :
Tot aan 18 uur met koelelementen.

Formaten :
Standaard : 20x31 cm/33x26 cm/33x28xcm /35x36 cm
Op maat : neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Product eigenschappen :






ISOPRO® Isolatie met gesloten celstructuur en tweezijdig reflecterend,
Het externe reflectie materiaal beschermt tegen de warmte caloriën van buitenaf.
Het interne reflectie materiaal weerkaatst de koeling terug de verpakking in.
De combinatie van deze 3 eigenschappen zorgt ervoor dat ISOPRO® isolatie net zo
effectief is als een 24 mm dikke piepschuim verpakking.
Warmtegeleidingscoëfficiënt of lamda waarde(λ) van 0,027.

Sluiting :



De afdichting is verzekerd en gegarandeerd luchtdicht door een 95 mm hoge
dubbele-vouw sluiting. Dit voorkomt thermische bruggen.
Met een sluiting van Velcro klittenband kan de envelop vele malen hergebruikt
worden.
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Voor éénmalig gebruik, gebruiken wij een sluiting van plakband
De verpakking wordt plat aangeleverd ! Daarna door 1 simpele vouw is de isolatie
koelevenvelop klaar voor verzending.

Opties :



Interne scheidingswand : voorkomt dat condensatie van de koelelementen uw
product of doos aantast.
Plastic document vak aan de achterzijde. Geschikt om documenten of rapporten van
a4 formaat in toe te voegen(180 x 130 mm)

Formaten :
Breedte x hoogte

Minimale afname

200 x 310 mm
330 x 260 m/m
330 x 390 m/m
330 x 280 m/m
350 x 360 m/m

1 doos bevat 75 enveloppen
1 doos bevat 75 enveloppen
1 doos bevat 50 verpakkingen
1 doos bevat 75 enveloppen
1 doos bevat 50 verpakkingen

Ook is het mogelijk om onze geïsoleerde koelenveloppen aan te passen naar uw behoefte
d.m.v. semi-maatwerk: de breedte van de zak blijft dan hetzelfde als onze standaard maten
en de hoogte is variabel zoveel u wilt. (Minimum afname is 500 stuks).
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