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EPP180E110 - POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY ECO 46 L,
GN 1/1, GN 1/2 O WYM. 600X400X316 (H)
Pojemnik termoizolacyjny ECO z dopasowaną pokrywką służący do
bezpiecznego przechowywania artykułów spożywczych w czasie transportu
i magazynowania, szczególnie przydatny w gastronomii i cateringu, gdzie
wymagana jest duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i utrzymanie
stabilnej temperatury wewnątrz pojemnika.
- Przeznaczony do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością.
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań aż do
4 godzin.
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40°C do 120°C.
- Wykonany z niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki
atmosferyczne spienionego polipropylenu (EPP).
- Ładowany od góry, co znacznie usprawnia transportowanie żywności.
- Wewnętrzna wielkość termoboksa przystosowana do GN 1/1 lub GN 1/2.
- Pionowe wnęki od wewnątrz pozwalają bezproblemowo wyciągnąć każdy
pojemnik.
- Specjalne wypustki na rogach pojemnika wchodzą do wyżłobień
wewnątrz pokrywy, co zapewnia stabilne mocowanie pokrywki i bezpieczny
transport nawet po wielokrotnym użyciu.
- Bardzo lekki (gęstość 30g/ l).
- Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie.
- Nadaje się do piętrowania.
- Łatwy w utrzymaniu czystości.
- Nadaje się do mycia w zmywarkach.
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego
kontaktu z żywnością.
- Pojemniki serii ECO nie zawierają w swoim składzie freonu oraz w 100%
nadają się do recyklingu.
CAMBRO to gwarancja najlepszej jakości - już niedługo w naszej ofercie
pojawią się kolejne produkty tej marki.

EPP180E110
600x400x316 (H)
Waga (g)
800
Cena katalogowa (netto / brutto) 85,00 / 104,55
Kod
Rozmiar (mm)

Podana cena jest ceną netto, należy do niej doliczyć podatek VAT 23%
Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.
Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Hendi Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.

