PRODUKTFREMHÆVELSE

MINIBOX
ET NYT DESIGN

Nemt at bestille,
endnu nemmere at montere!

isomasters Minibox

Bestil din kompakte, monteringsvenlige
køleopbevaringsløsning online!
FORDELE
•
•
•
•
•
•
•

KOMPLET PAKKELØSNING

Kan bestilles online (webshop.isomasters.com)
Meget kort leveringstid
Hurtig montering - på kun en halv time
Meget værdi for pengene
Perfekt til når pladsen er trang
Kan anvendes i enhver branche
Kan både køle og fryse

En komplet pakkeløsning med vægpaneler, loft og gulv, dør og al
monteringstilbehør. Minibox til køl omfatter tillige gulvventilation,
en trykaflastningsåbning og en formonteret dørvarmer.

MÅL
Minibox tilbydes i følgende forskellige standardmål:
Højde: 2100/2400

Rotationsretning:
V/H
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ANVENDELSESFORMÅL
Minibox kan anvendes i diverse brancher, der spænder fra catering,
popup- og sommerbarer, festivaler og events til bagerier, slagtere,
supermarkeder og apoteker. Minibox kan både køle og fryse.

HURTIG MONTERING
Isomasters-låsesystemet på alle fire sider af Miniboxens paneler
sikrer hurtig og effektiv montering. Låsesystemet består af en krog
og en kanal, der kan samles med en unbrakonøgle. Dette sikrer
en lufttæt samling mellem kølerumspanelerne. Desuden passer
de takkede og furede panelsider perfekt sammen. Dette bidrager
også til at opnå en termisk, koblingsfri konstruktion. I modsætning til
vores modulære kølerumspaneler er de vandrette hjørnesamlinger
i Minibox-panelerne formonteret fra fabrikken. Dette forkorter
monteringsprocessen betydeligt. Den samme unbrakonøgle kan
også bruges til at adskille Miniboxen til transport og montering et
andet sted. Dette gør Minibox til en meget fleksibel løsning.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Tykkelse

80 mm

Højde

2100 eller 2400 mm

Udseende

• Overflade: glat
• Kanter: samling med fjer og not

Paneloverflade

• Hvidlakeret, galvaniseret stålplader med aftagelig beskyttelsesfilm.
- Tykkelse: 0,63 mm (total)
- Belægning: Polyesterlakering - 25 µ - CLEANsafe 25
- Farve: RAL 9010 (hvid)
• Gulvpanel: PVC-belægning, grå N2PVA på 0,80 mm galvaniseret stålplade med beskyttelsesfilm
BEMÆRK: punktbelastning eller vogne er ikke tilladt på denne gulvtype.

Låsesamlinger

• Materiale: kvalitets-PVC
• Placering: ved 300 - 600 - 900 mm
• samles/adskilles med en unbrakonøgle M12

Isolering

•
•
•
•
•

Anvendelse

Positive og negative temperaturer (op til -18° C)

Dør

En hængslet kølerumsdør pr. Minibox:
• Tykkelse af dørklap: 100 mm
• Åbnings frirum: 700 x 1940 mm
• Rotationsretning: venstre- eller højreåbning
• Hardware: - EURO 2015 dørhåndtag med nøgler og indvendig sikkerhedsudløser
- 2 hængsler i RAL 7016 (antracitgrå) + RAL 9006 (sølv)

Stift polyuretan
Tæthed: ± 40 kg/m3 (tolerance ca. 3 kg/m3)
U-værdi: 0.279 W/m2K
Lambda-værdi: 0,0223 W/mK - EN 12667 - efter 9 uger
Brandklasse: paneler og døre EN 13501-1: B-s3, d0

ER DU OVERBEVIST AF FORDELENE OG
PRÆSTATIONEN AF MINIBOX?
NYD GODT AF VORES EKSTREMT HURTIGE LEVERINGSTID,
OG BESTIL DIN MINIBOX ALLEREDE I DAG.
Bestil via vores kundeportal: webshop.isomasters.com
Bestil ved at kontakte vores eget salgsteam på: info@isomasters.com

isomasters nv
Pontstraat 80 • Waregem zone 11B • B-8791 Beveren-Leie
T +32 (0)56 71 04 94 • F +32 (0)56 70 32 87
info@isomasters.com • www.isomasters.com
webshop.isomasters.com
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PROUD DISTRIBUTER OF

PART OF THE KINGSPAN GROUP

Vi har gjort vores yderste for at sikre, at indholdet i denne brochure er
nøjagtigt. isomasters påtager sig dog intet ansvar for fejl eller oplysninger,
som viser sig at være vildledende. Forslag til eller beskrivelser af slutbrug
eller anvendelse af produkter eller arbejdsmetoder er kun beregnet til
orientering og isomasters påtager sig intet (erstatnings)ansvar i denne
forbindelse. Ret til ændring af specifikationer forbeholdes.

