
BOX IZOTERM  REFRIGERARE (0-4°C)

  Configuratie standard:
- grosime podea: 85 mm
- grosime pereti laterali: 85 mm
- grosime plafon: 85 mm
- sasiu suplimentar realizat din profil C de aluminiu de 10mm grosime:
- pereţi de tip sandwich realizaţi prin presare în vid din polistiren extrudat şi fibră de sticlă
laminată;
- fibra de sticlă folosită este agrementată alimentar şi are o ranfosare specială anti-spargere;
- pereţii au un coeficient de transfer termic k=0,395(w/mp°C);
- profil unic de imbinare pereti dublu-U din alumiuniu eloxat de 4mm;
- toată structura este îmbinată prin lipire cu adeziv structural;
- datorită modului de fabricare şi îmbinare prin lipire structura este perfect etanşă şi prezintă o
rezistenţă mare şi în timp;
- doua usi batante cu deschidere la 270º avand un sistem unic de etanşare cu 2 garnituri;
- structura de rezistenta usi din profile de aluminiu;
- podeaua are o structură de rezistenţă din profile de aluminiu de 6mm acoperită cu placaj
multistrat / movipan şi un strat de uzura de 2mm la suprafaţă;
- podeaua este prevazută cu un sistem de scurgere cu dop;
- configuratia standard contine: instalatie de iluminat interioara, lampi gabarit fata/spate, lampi
pozitie laterale, aparatori noroi, scara urcare culisabila cu o treapta, tampoane protectie spate,
-podea acoperita cu un strat de uzura de 2mm la suprafaţă, agrementat alimentar;

Avantaje unice ale carosarii:
- Structura de rezistenta a podelei din profile de aluminiu;
- Sasiu suplimentar din profile de aluminiu;
- Structura de rezistenta a peretilor laterali din profile de aluminiu;
- Fabricarea peretilor si a podelei prin lipire si presare in vid;
- Imbinarea peretilor se face cu adeziv structural;

► Rezulta o structura foarte usoara, elastica, etansa, perfect adapata conditiilor de drum
din Romania   
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Elemente optionale neincluse în sistemul standard:

  1. Usa laterala suplimentara
2. Functie de încalzire automata
3. Functionare în stationare (alimentare la 220 V)
4. Covor protectie PVC
5. Perdea PVC
6. Plinta de protectie aluminiu 200mm
7. Inregistrator de temperatura cu imprimanta
8. Paravant  
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