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FESTIVAL- OG EVENTPAKKER
1

EPS PORTIONSBOKSE

i flere farver og til brug i mikrobølgeovn
Portionsbokse til servering af varme og kolde retter med EPS låg eller klart
PS låg. Fås i størrelserne: 0,75 l, 1,0 l og 1,5 l.
Velegnet til: softice, salat, suppe og varme samt kolde færdigretter m.m.
Er fødevaregodkendt, termisk isolerende, hygiejnisk og stabelbar.
Indhold: 750 ml - Varenr. 14780980200
Indhold: 1000 ml - Varenr. 14780980300
Indhold: 1500 ml - Varenr. 14780980400
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EPS KøleBOKSE
i hvid eller grå

Termisk isolerende kølebokse m/ låg til opbevaring eller forsendelse af varmt
eller koldt.
Velegnet til: flere former for fødevarer både varme og kolde, isterninger m.v.
Er fødevaregodkendt, høj termisk isolerende, hygiejnisk og let at pakke,
Indhold: 8 l – Udvendige mål 311 x 261 x 182/30 mm - Varenr. 14749625000
Indhold: 15 l – Udvendige mål 362 x 314 x 230/30 mm - Varenr. 14749626000
Indhold: 28 l – Udvendige mål 433 x 383 x 290/40 mm - Varenr. 14749627000
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EPS OPBEVARING OG TRANSPORTKASSE
i hvid eller grå

Termisk isolerende EPS kasser til opbevaring eller transport af varmt eller koldt.
Velegnet til: opbevaring af varme og kolde retter, øl og vand, generel opbevaring
samt isterninger m.v.
Er fødevaregodkendt, termisk isolerende, hygiejnisk og stabelbar.
Indhold: 25 l
Indhold: 40 l
Indhold: 50 l
Låg
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- Udvendige mål 595 x 395 x 170 mm - Varenr. 14742078B00
- Udvendige mål 595 x 395 x 258 mm - Varenr. 14742078A00
- Udvendige mål 595 x 395 x 320 mm - Varenr. 14742078000
- Udvendige mål 595 x 395 x 25 mm - Varenr. 14542079000

EPS RUMDELER TIL OPBEVARINGSKASSE
- indsats med 6 rum og ventilationshuller til opbevaring og transport

Velegnet til: sandwich, smørebrød, portionsanretninger samt generel
opbevaring m.v.
Er termisk isolerende og hygiejnisk.
Til 50 l, 40 l og 25 l kan anvendes henholdsvis 6 stk., 4 stk. og 2 stk. indsatse.
Udvendige mål 540 x 340 x 47 mm Varenr. 14745076000
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EPS FUSTAGE
- i hvid eller grå/sort

Kan leveres med låg til opbevaring og transport af varmt eller koldt.
Låg leveres separat med eller uden ventilationshuller.
Velegnet til: isterninger, øl og vand, frugt og grøntsager samt affald m.v.
Er termisk isolerende, let og stødabsorberende og hygiejnisk.
Fustage: Udvendige mål Ø 420 x 625 mm - Varenr. 14741075000
Låg:
Udvendige mål Ø 420 x 40 mm - Varenr. 14547694000
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