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It- og kølekasser

Dage mellem 0 og 8 ºC
vs. gennemsnitlige udetemperaturer
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kasse 18 L (ved 12 køleelementer)

10

kasse 9,5 L (ved 8 køleelementer)

i hvid

Termisk isolerende transportkasser med låg til forsendelse af produkter, som
kræver konstante temperaturer under transporten. Den konstante temperatur opnås ved at placere køleelementer i de yderste lommer samt anti-fryseelementer i
de 4 spor. Anti-fryseelementerne sikrer, at varen holdes over frysepunktet.
Køleelementerne nedfryses til -18 til -25° C og anti-fryseelementerne holdes ved
en temperatur på 15 - 20° C.

kasse 3 L (ved 4 køleelementer)

8

Dage

EPS TRANSPORTKASSER

6

Er fødevaregodkendt, særdeles termisk isolerende, hygiejnisk, let at pakke og
særlig velegnet til transport over længere distancer.

4

Velegnet til: Medicinalprodukter samt øvrige produkter, der kræver konstante
temperaturer under transporten.
En valideret rapport danner
baggrund for temperaturkurverne.
Kurverne er forudsat emballering
i ydre papkasse.
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Temperatur ºC

Transportkasse med låg (rumindhold: 3 liter)
Varenr. 14749872C00*
Udvendige mål 500 x 354 x 230 mm. Indvendige mål 254x108x132 mm
Transportkasse med låg (rumindhold: 9,5 liter)
Varenr. 14749860D00*
Udvendige mål 580 x 440 x 370 mm. Indvendige mål 290x150x222 mm
Transportkasse med låg (rumindhold: 18 liter)
Varenr. 14749860C00*
Udvendige mål 580 x 440 x 370 mm. Indvendige mål 340x200x272 mm
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EPS KØLEKASSER i hvid eller grå
Termisk isolerende kølekasser med låg til opbevaring og forsendelse af varme
og kolde produkter over kortere distancer.
Er fødevaregodkendt, høj termisk isolerende, hygiejnisk og let at pakke.
Velegnet til: Flere former for produkter, herunder medicinalprodukter og
fødevarer, som skal holdes kolde eller varme.
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Lille kølekasse med låg (rumindhold: 7,5 liter)
Udvendige mål 311 x 261 x 212 mm
Indvendige mål 250 x 200 x 151 mm

Varenr. 14749625000

Mellem kølekasse med låg (rumindhold: 15 liter)
Udvendige mål 362 x 314 x 260 mm
Indvendige mål 297 x 249 x 195 mm

Varenr. 14749626000

Stor kølekasse med låg (rumindhold: 26 liter)
Udvendige mål 433 x 383 x 330 mm
Indvendige mål 351 x 301 x 248 mm

Varenr. 14749627000

EPS KØLEKASSER MED EKSTRA ISOLERINGSEVNE i hvid
Termisk isolerende kølekasser med ekstra godstykkelse (sider: 43 mm og ender:
50 mm) samt låg til opbevaring og forsendelse af varme og kolde produkter over
kortere distancer.
Er fødevaregodkendt, høj termisk isolerende, hygiejnisk, høj kapacitet og let at
pakke.
Velegnet til: Flere former for produkter, herunder medicinalprodukter og fødevarer, som skal holdes kolde eller varme.
Lille kølekasse ”2” (rumindhold: 74 liter)
Udvendige mål: 600 x 400 x 520 mm
Indvendige mål 500 x 314 x 470 mm

Varenr. 14749505B00

Stor kølekasse ”1” (rumindhold: 82 liter)
Udvendige mål: 600 x 400 x 570 mm
Indvendige mål 500 x 314 x 520 mm

Varenr. 14749505A00*

Låg til kølekasse ”1+2”
Udvendige mål: 600 x 400 x 65 mm

Varenr. 14540950600
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