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art.nr.

KBEPP-3903180-9

art.nr.

KBEPP-3903230-9

Ook verkrijgbaar met prak-
tisch hengsel.

De thermobox is voorzien van 
een etiketveld voor de vermel-
ding van de inhoud. 

Thermoboxen kunnen gebruikt 
worden bij temperaturen van 
–40°C tot +120°C. Of een pro-
duct nu koel of juist warm ge-
houden moet worden, deze 
boxen weten de binnentempe-
ratuur lang vast te houden. 

In onderstaande tabel is af te 
lezen hoe lang de de tempera-
tuur van de inhoud behouden 
kan worden.

Geconditioneerd vervoer van voeding? Onze thermoboxen bieden 
de uitkomst! Onze thermoboxen zijn speciaal ontworpen voor het 
professioneel transporteren van gastronorm bakken en schalen. 

600 x 400 x 180 mm, 21 ltr.
(538 x 337 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg

600 x 400 x 230 mm, 30 ltr.
(538 x 337 x 167 mm binnenwerks)
gewicht 1 kg

600 x 400 x 280 mm, 39 ltr.
(538 x 337 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

600 x 400 x 320 mm, 46 ltr.
(538 x 337 x 257 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

600 x 400 x 400 mm, 61 ltr.
(538 x 337 x 337 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg

600 x 400 x 70 mm
insert t.b.v. koelelement 
(538 x 337 mm binnenwerks)
gewicht 0,3 kg

390 x 330 x 180 mm, 10 ltr.
(330 x 270 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,5 kg

390 x 330 x 230 mm, 15 ltr.
(330 x 270 x 167 mm binnenwerks)
gewicht 0,6 kg

390 x 330 x 280 mm, 19 ltr.
(330 x 270 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg

390 x 330 x 85 mm
insert t.b.v. koelelement 
(330 x 270 mm binnenwerks)

Thermoboxen voor gastronorm bakken GN1/2

Thermoboxen voor gastronorm bakken GN1/1

FOOD EN
CATERING

THERMOBOXEN
GASTRONORM

1/1 EN 1/2

art.nr.

KBEPP-3903280-9

art.nr.

KBEPP-330270-I-9

art.nr.

KBEPP-6040180-9

art.nr.

KBEPP-6040230-9

art.nr.

KBEPP-6040280-9

art.nr.

KBEPP-6040320-9

art.nr.

KBEPP-6040400-9

art.nr.

KBEPP-538337-I-9
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- 3°C  -12°C - 21°C

70717 70718 70719

176 x 108 x 30 mm

70737 70738 70739

265 x 162 x 30 mm

70757 70758 70759

325 x 176 x 30 mm

70787 70788 70789

530 x 325 x 30 mm

70797 70798 70799

600 x 400 x 28 mm

Koel- en diepvriesplaten met 
kleurmarkering hebben ver-
sterkte hoeken en ribben die 
voorkomen dat de platen door-
buigen. Door het gebruik van 
de inserts is er geen contact 
met de inhoud van de box en 
blijft deze toch op temperatuur.

480 x 480 x 165 mm, 26 ltr.
(420 x 420 x 100 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg

480 x 480 x 260 mm, 35 ltr.
(420 x 420 x 200 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

595 x 595 x 280 mm, 62 ltr.
(535 x 535 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

665 x 665 x 310 mm, 92 ltr.
(605 x 605 x 250 mm binnenwerks)
gewicht 2,6 kg

De boxen zijn gemaakt van slagvast EPP (geëxpandeerd polypropy-
leen) wat bekend staat om zijn uitstekende isolerende eigenschap-
pen, zéér sterk is, maar daarnaast ook verbluffend licht van gewicht. 

Thermoboxen voor Euronorm bakken 600 x 400 mm

Thermoboxen voor pizzadozen

thermobox allround - ECO

art.nr. afmetingen binnenmaten inhoud

KBEPP-6848180-9 685 x 485 x 180 mm 625 x 425 x 120 mm 32 ltr.

KBEPP-6848220-9 685 x 485 x 220 mm 625 x 425 x 160 mm 42 ltr.

KBEPP-6848260-9 685 x 485 x 260 mm 625 x 425 x 200 mm 53 ltr.

KBEPP-6848360-9 685 x 485 x 360 mm 625 x 425 x 300 mm 80 ltr.

KBEPP-625425-I-9 685 x 485 x 70 mm insert t.b.v. koelelement n.v.t.

KBEPP-5243345-9 525 x 430 x 345 mm 465 x 370 x 280 mm 48 ltr.

FOOD EN
CATERING

THERMOBOXEN
EURONORM

EN PIZZA

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

LegendaDe boxen zijn geschikt voor reini-
ging in een vaatwasmachine en 
onderling, met en zonder deksel, 
stapelbaar.

hot plates

art.nr. afmetingen gewicht

70051 510 x 325 x 34 mm 1,9 kg

70061 480 x 325 x 34 mm 1,9 kg

70081 585 x 400 x 29 mm 2,2 kg

art.nr.

KBEPP-4848165-9

art.nr.

KBEPP-4848260-9

art.nr.

KBEPP-5959280-9

art.nr.

KBEPP-6666310-9




