THERMO OBAL
Thermo obaly jsou používány pro udržení čerstvého,
chlazeného a mraženého zboží při správné teplotě během
transportu.
Thermo obaly jsou alternativním řešením objemných, těžkých
a nákladných chladících boxů. Umožňují transportovat zboží bez
ohledu na okolní teplotu. Jsou volbou číslo jedna při snaze
o maximální využití prostoru nákladního vozu tím, že umožňují
převážet chlazené a mražené zboží společně při udržení
požadované teploty obou typů zboží během transportu.

BENEFITY POUŽÍVÁNÍ THERMO OBALŮ
Znovu použitelný obal
Umožní převážet chlazené a mražené zboží v jednom nákladním voze
Flexibilní a efektivní řešení ve srovnání s chladícími boxy
Šetří náklady na zpětnou logistiku ve srovnání s neskladnými chladícími boxy
Snadné a rychlé navlečení a sejmutí
Jednoduchá údržba a efektivní skladování

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Design:

obal s podložkou na podlážku kontejneru pro zabránění úniku
chladného vzduchu spodem

Rozměry:

přizpůsobujeme jednotlivým typům rolkontejneru

Hmotnost 1 ks obalu:

3,9 kg

Zavírání:

suché svislé zipy na čelní straně obalu

Materiál:

LDPE fólie s termo izolační vrstvou (bílé PES rouno, 300 g/m )
odolný teplotám od -50°C do +75°C
UV stabilní
vhodný pro kontakt s potravinami
(atest od Institutu pro testování a certifikace ITC Zlín, ČR)
omyvatelný
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KONTAKTUJTE NÁS:
+420 724 046 423
info@smartsels.com
www.smartsels.com

THERMO OBAL
TEST IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ
Termoizolační vlastnosti našich thermo obalů byly testovány v akreditované laboratoři CSI a.s. v Praze.

Test 1
20 kartonových krabic s 240 kg chlazeného kuřecího masa v rolkontejneru s thermo obalem. Krabice zaplnily
82 % prostoru rolkontejneru. Teplota v místnosti 19°C, startovací teplota zboží 4°C.

Výsledky viz graf níže.

CHLAZENÉ KUŘECÍ MASO

Tepelná vodivost
thermo obalu
je 0,0571 W/mK.

Test 2
20 krabic s 240 kg mraženého kuřecího masa v rolkontejneru s thermo obalem. Krabice zaplnily 82 % prostoru
rolkontejneru. Teplota v místnosti 24°C, startovací teplota zboží -19°C.

Výsledky viz graf níže.

MRAŽENÉ KUŘECÍ MASO

Tepelná vodivost
thermo obalu
je 0,0571 W/mK.

