
3.39Modulair Transport en Opslag

De eenvoudig handelbare thermo-isolatie set zorgt voor een veilig en betrouwbaar transport van 
producten die temperatuurgevoelig zijn.

Thermo-isolatie set voor Medibox
De thermo-isolatie set is de ideale oplossing voor 
het veilig en betrouwbaar transporteren van 
temperatuurgevoelige producten zoals medicatie en 
vaccins. De isolatie set behoudt een temperatuur 
tussen 2 en 8°C voor minstens 12 uur en vermindert 
het risico op beschadiging of verspilling. 3 koude-
packs zorgen voor een eenvoudige hantering en de 
coating zorgt ervoor dat de producten niet kunnen 
bevriezen.

De thermo-isolatie sets zijn perfect geschikt voor 
de Medibox MBD43271 (300 x 400 x 290 mm) en 
MBD64271 (600 x 400 x 290 mm). U kan ze apart 
aankopen om de Mediboxen die u al in gebruik heeft 
aan te vullen of als een geheel inclusief de isolatie 
set en de Medibox.

❱ ❱ Koel houden

3 koude-packs Icecatch® Solid Insulated garanderen een eenvoudige hantering. De 
isolerende coating zorgt ervoor dat de producten niet bevriezen.

❱ ❱ Makkelijk reinigen

De inlay is gemaakt uit PS voor eenvoudige schoonmaak. Het kan ook in wastoestellen 
tot 60°C gereinigd worden.

❱ ❱ Isolerend

De Neopor® vulling heeft een hoge isolatiecapaciteit.
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❱ ❱ Thermo-isolatie set voor Medibox

Artikelnummer Beschrijving Inhoud Afmetingen

15007 00049 4327 voor Medibox 300 x 400 x 290 mm 5,4 l 259 x 340 x 250 mm

15007 00050 6427 voor Medibox 600 x 400 x 290 mm 16,4 l 528 x 358 x 250 mm

❱ ❱ Complete thermo-isolatie set inclusief Medibox

Artikelnummer Beschrijving Afmetingen Medibox

15007 00051 Thermo set 4327 + Medibox 15007 00003 300 x 400 x 290 mm

15007 00052 Thermo set 6427 + Medibox 15007 00006 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Medibox voor Thermo-isolatie set

Artikelnummer Buitenafmetingen

15007 00003 300 x 400 x 290 mm

15007 00006 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Thermo-isolatie set voor Medibox
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