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In opdracht van Philips geconstrueerde kunststof normaalbak. 
Stapelt door elkaar met de oude zware stalen bakken. Met gladde 
bodem, exact rechthoekige binnenkant en A7 etikethouder op één 
korte zijde.

art.nr. afmetingen omschrijving inhoud gewicht

9-2016 528 x 348 x 170 mm normaalbak 25 ltr. 1,56 kg

210-11747 315 x 155 x 150 mm inzetbak 7 ltr. 0,2 kg

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

SPECIALS

art.nr. afmetingen omschrijving inhoud gewicht 

1 36-204-0-ISO 400 x 300 x 235  mm isoleerbox,
blauw

7,7 ltr. 2,6 kg

2 36-205-0-ISO 400 x 300 x 335  mm isoleerbox,
blauw

13,7 ltr. 3 kg

3 36-407 600 x 400 x 365  mm isoleerbox,
blauw

48 ltr. 8 kg

Isothermische transportbakken, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Kunststof kopie van de zware metalen normaalbakken die Philips ge-
bruikte in o.a. haar productie afdelingen voor het aanleveren van 
bv. grondstoffen. De normaalbakken konden ook worden gebruikt 
als laden.

standaard: met binnenwerk 
van EPP isolatie schuim

art.nr. afmetingen

38-209 
H633-FL5

600 x 400 x 633 mm,  
5 flessen Ø165 mm

38-209 
H844-FL5

600 x 400 x 844 mm, 
5 flessen Ø175 mm

38-209 
H633-FL6

600 x 400 x 633 mm,  
6 flessen Ø162 mm

38-209 
H640-FL6

600 x 400 x 640 mm,  
6 flessen Ø164 mm

38-209 
H660-FL6

600 x 400 x 660 mm,  
6 flessen Ø164 mm

dit is een assemblage-artikel, aange-
past aan de diameter van de flessen.

Voor Klant: Linde Gas (vh. Hoek 
Loos) voor transport / afvullen 
van zuurstofflessen met behulp 
van EPP schuim interieurs. Ook 
voor gekoelde distributie van 
medicijnen voor Sanquin. 

Door twee bakken met grond-
maat 600 x 400 mm op elkaar 
te bevestigen, de bovenste met 
gaten in de bodem met de di-
ameter van een persluchtfles, 
de onderste met een vakverde-
ling, maken we een perslucht-
flessenbak, sterk, en passend 
op andere standaard RAKO 
bakken.
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Isolatieboxen worden gebruikt voor het transport van gekoelde en 
bevroren producten. De isolatiebakken zijn dubbelwandig uitge-
voerd. De binnenwanden zijn voorzien van een PU-schuim. Dankzij 
deze combinatieconstructie zijn de bakken stoot- en slagvast en 
impactbestendig.




