KOELTRANSPORTBOX
VOOR VOEDINGSMIDDELEN
Toepassingen :
Levensmiddelen – Webshops – Transport gekoelde
verse producten.
De geïsoleerde koel transportbox kan temperatuur
gevoelige producten beschermen vanaf 24 uur, zowel
in de zomer als in de winter met voldoende
eutectische koelelementen.

Beschermingsduur :
24 uur

Technische eigenchappen:
 De box is geproduceerd met dubbelzijdig reflecterende wanden van het speciale ISOPRO
isolatie materiaal. Deze wanden worden geinjecteerd met polyurethaan met de hoogste
dichtheid.
 Daarnaast heeft de box een extra wand schuimisolatie met gesloten cellen.
 Doordat de wanden in één keer geïnjecteerd worden voorkomt dit thermische warmte
bruggen. Daarnaast sluit de deksel luchtdicht af.
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Verder zijn de koel transportboxen:
 Veilig stapelbaar

 Beveiligd door stalen sluitingen of plastic banden

Kenmerken :
Het ontwerp zorgt voor deze goede isolatienormen door :
 Het gebruik van polyurethaan schuim met gesloten cellen met de hoogste dichtheid. Het
materiaal heeft de laagste warmtegeleidbaarheid dat op de markt beschikbaar is.
 De wanden zijn zowel intern als extern bekleedt met gemetaliseerde ISOPRO wanden. Deze
zorgen ervoor dat de warmte caloriëen van buitenaf gereflecteerd en geweerd worden en
de kou terug de koelbox in.
 De hermetisch sluitende deksel voorkomt de kans op

thermische warmte bruggen

De bijzondere vorm van deze transportbox geeft:
 Ruimte voor een gemakkelijke transparante plastic vakverdeling voor de plaatsing van de
koelelementen
 Schuiven gemakkelijk in elkaar om opslagruimte te besparen.

Formaten :
Geschikt voor een kunststofbak, maat 600 x 400 x 350, schot 30mm muren en zijden, bodem 30mm,
deksel 30 mm + 15 mm rand zorgen voor een perfecte afsluiting.





Buitenmaat boven :
Buitenmaat binnen :
Binnenmaat boven :
Binnenmaat binnen :

537x350x315mm
518x330x315mm
477x286x252mm
455x262x252mm

 Inhoud : 32 Liter
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