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Het isolatiepakket

Uw versproducten
koel en zorgeloos vervoerd

Wij hanteren standaard een isolatiedikte van 50 mm PU CFK vrij. Moet het
isolatiepakket in uw koelwagen dikker zijn (bijvoorbeeld ten behoeve van
vriesisolatie) dan kunnen wij dit voor u aanpassen.

Opties

Op alle bestelwagenisolaties zijn diverse opties mogelijk zoals:
• Afvoer met syphon
• Tweede laadvloer
• Bindrails
• Extra verlichting
• Inbouw van condensor in cabine dak
• Laadruimte voor de helft ombouwen tot koelruimte
• Vleeshangrails
• Andere opties zijn in overleg eventueel ook mogelijk

Kwaliteit en hygiëne op de eerste plaats
Bij producten die gekoeld vervoerd moeten worden kunt u denken aan groenten, fruit, snijbloemen, vlees, vis, medicijnen en chemicaliën. Doordat de toplaag van het isolatiepakket is afgewerkt met een polyester naadloze buitenlaag,
bevordert dit de maximale hygiëne. Wij maken reeds 20 jaar voor ieder type bestelwagen een kwalitatief hoogwaardige isolatiepakket met een sterke naadloze polyester afwerking. In combinatie met een geïntegreerde of conventionele
koeling blijft uw te vervoeren product, waar u ook bent, aan de strenge eisen van deze tijd voldoen. Zodoende kunt u
uw producten zorgeloos op de juiste temperatuur van A naar B brengen. Naast een koelisolatie pakket kunnen wij ook
uw bestelauto voorzien van een vriesisolatie. Hierdoor kunt u uw vriesproduct op de juiste temperatuur vervoeren.

Koelunit
Bij een kwalitatief hoogwaardige koelombouw hoort natuurlijk ook een goede
koelunit. U heeft de keuze uit de beste typen koelunits. De keuze van de koelmotor
is sterk afhankelijk van het gebruik. Samen met u als klant bepalen we welke merk
koelmachine u wenst. Conventionele typen en geïntegreerde typen (verwerkt aan
de binnenzijde van de wagen), compressor of elektronisch aangedreven units.
Enkele standaard eigenschappen van de koelunits:
•
•
•
•

Hoge koelcapaciteit
Vanuit de cabine in te stellen temperatuur
Milieuvriendelijk R-134a koelmiddel
Nachtkoeling als optie mogelijk

Technische specificaties isolatiepakket

Isolatie

Hoogwaardige isolatie van 50 -80-120 mm
PU CFK vrij.

Betimmering

Watervast en kookvast verlijmd multiplex.

Polyester laag

Naadloos wordt er aan de binnenzijde van de
wagen een laag polyester versterkt met glasvezel aangebracht. Het geheel wordt afgewerkt
met een topcoat laag. Ook de deuren worden
voorzien van een verlijmde ca. 3 mm dikke
polyesterplaat.

Afwerking:

•
•
•
•

Garantie:

Standaard twee jaar garantie op onze
isolatiepakketten.

RVS stootranden bij de portieren
Antislipvloer
Originele binnenverlichting
Op kritische punten bijvoorbeeld bij de achterlichten en sloten worden luikjes gemonteerd, zodat men er makkelijk bij kan indien
dit noodzakelijk zou zijn.
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