ISOLERENDE KOELTASSEN (ONBEDRUKT OF BEDRUKT)
Toepassingen :
Wij bieden Isolerende Koeltassen, onbedrukt of bedrukt.
Bescherming van temperatuurgevoelige producten van
verkooppunt tot aan huis van de klant.
Marketing / Promotie doeleinden

Afmetingen :
-

Standaard formaten: 25x35 cm / 44x35 cm / 44x52
cm / 52x52 cm
Koeltas op maat: Neem contact met ons op voor de
minimale bestelhoeveelheid

Beschermingsduur :
30 minuten tot 1 uur, afhankelijk van het soort product. De beschermingsduur kan verlengd
worden via de toevoeging van koelelementen.

GEBRUIK :
30 minuten tot 1 uur, afhankelijk van het soort product. De beschermingsduur kan verlengd
worden via de toevoeging van koelelementen.
Onze isolatie koeltas beschermt uw
temperatuursgevoelige produkten vanaf het afhaalpunt
tot aan uw huis.
De tassen zijn gemaakt van een hoogglans metallic folie
om een barrière voor straling en calorieën door door
middel van reflectie te vormen. De koeltassen vertragen
de stijging van de temperatuur van de producten.

BEDRUKKING :
Bedrukking is mogelijk van 8 kleuren tot full-colour print,
voor- en achterzijde, in High Definition Flexoprint.

Edisonweg 22B 3752 LV BUNSCHOTEN - SPAKENBURG - HOLLAND
Tel 0031 - (0)33- 4571982 – Fax : 0031 - (0)33- 4571983
V.A.T. registration : NL854209517B01 - Company registration : KvK61107263

Deze techniek stelt ons in staat om promotionele koeltassen af te drukken in een frame met
152 of 60 lijnen per cm2, met extreem veel finesse.
De koeltas blijft een formidabele hulpmiddel voor communicatie als consumenten ermee op
straat lopen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Buitenkant: Gemaakt van gemetaliseerd polyester van 62 micron.
Het middenstuk: Gemaakt van polythyleenschuim met een gesloten celstructuur van 1 mm
dikte.
De voering: Gemaakt van wit en foodproof polyethyleen.
Gemaakt met hendels, met non-slip beveiligings strips.

RECYCLING :
Onze koeltassen zijn te recyclen door middel van verbranding (de polyester en polyethyleen
stoten geen giftige gassen uit bij verbranding). De ontstane hoge verbrandingstemperatuur
vermindert het energieverbuik tijdens de vernietiging van huishoudelijk afval. Dit doordat
kunststoffen (vermengd met huishoudelijk afval) de verbrandingstemperatuur verhogen en
hierdoor het vernietingsproces versnellen. Dit zorgt voor energiebesparing.

FORMATEN :
Standaard formaten koeltassen (plat)

Formaten op maat

25 x 35 cm

Neem contact met ons op voor de
minimale bestelhoeveelheid

44 x 35 cm
44 x 52 cm
52 x 52 cm
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