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TOEPASBARE SERVICES

HERGEBRUIK VAN
LADINGDRAGERS (RTI
MANAGEMENT)
Efficiënte administratie en beheer
van logistieke middelen. Track &
trace van transacties over alle
locaties.

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

Isotherm binnenvoering 540x365x300 mm - t.b.v.
dekselkist 65202
SKU 65202IB

Blauwe isotherm binnenvoering voor koel transport met afmetingen van
540 x 365 x 300 mm, passend voor de dekselkist 65202. De hoes loopt
taps toe naar een bodem van 495 x 320 mm en heeft een eigen gewicht
van 600 gram.

TECHNISCHE DATA

Materiaal PE

Buitenafmeting lengte 540

Buitenafmeting breedte 365

Buitenafmeting hoogte 300

Volume 60

Product nieuw

Type
Distributiekisten, Bakken met
deksel, Accessoires

PRODUCTOMSCHRIJVING

Isotherm binnenvoering 540x365x300 mm -
passend voor nestbare dekselkist 65202

Deze isotherm hoes passend bij de 600x400 mm nestbare dekselkist
60L. Deze hoes heeft afmetingen van 540x365x300 mm en de hoes
loopt taps tot de bodem van 495x320 mm. De binnenvoering bestaat uit
een aluminium plaat met PE kunststof isolerend materiaal, de
buitenkant is gemaakt van gelamineerd polyesterstof. Daarnaast is de
isotherm hoes voorzien van een PP kunststof band van 40 mm breed en
is de hoes compleet afsluitbaar met behulp van klittenband. Het is
mogelijk om de isotherm hoes te nesten en hij heeft een eigen gewicht
van 600 gram.
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Met behulp van deze hoes is het mogelijk om een kunstsof bak om te
zetten als een isolerende bak die uw produtcen koel houden tijdens
transport. Rotom heeft ook verschillende isotherm rolcontainers in het
assortiment voor wanneer de dekselkist niet groot genoeg is voor de
aantallen die u wil vervoeren.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/isotherm-binnenvoering-540x365x300-mm-t-b-v-
dekselkist-65202-65202IB
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