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Isolatie Box



Constante binnentemperatuur

De FB20 Isolatie Box is een uitzonderlijk goed  
geïsoleerde transport- en opslagbox. De stabiele interne 

boxconditie maakt de FB20 Isolatie Box zeer geschikt 
voor het vervoeren en opslaan van bijvoorbeeld High-
Tech apparatuur, kunst en farmaceutische producten. 
Door het gebruik van speciale isolatiepanelen, blijven 

de interne condities van de box stabiel, zelfs bij extreme 
buitentemperaturen. 

Box op maat

Deze speciale box kan in elke gewenste grootte 
worden uitgevoerd, volledig afgestemd op  

uw wensen. De panelen bezitten een 
uitmuntende isolerende kwaliteit. Het stof- en 

spatwaterbeschermende sluitsysteem biedt de beste 
bescherming voor al uw transportgoederen en is bij 

aankomst razendsnel te demonteren. 

Retourneren en recyclen

Na demontage van de vier wanden en het deksel 
zijn deze te stapelen tot een plat vlak. Zo’n platte 
box is eenvoudig op een pallet te bevestigen en 

per omgaande te retourneren voor hergebruik; als 
transportbox of voor extra opslagcapaciteit. Elk paneel 
kan voorzien worden van een chip om de isolerende 
werking te monitoren. Daarnaast heeft ieder paneel 

een uniek nummer, zodat het in geval van schade snel 
gereproduceerd kan worden. Kortom, een box die u 

jaren kunt gebruiken. 

Toepassingsgebieden

De FB20 Isolatie Box wordt gebruikt voor het 
transport en de tijdelijke opslag van producten die 

temperatuurgevoelig zijn. De box is ontworpen voor 
onder andere de volgende branches en producten: 

kapitaalgoederen, de semiconductor industrie, de 
medische industrie, kunstvoorwerpen, lucht- en 

ruimtevaart en defensie.

Technische gegevens
Paneeldikte buitenzijde: tot 20mm •

Afmeting: product specifiek •
Sluitkracht sloten: ±275kg p.st. •

Stof- en spatwaterbeschermend •

• Volledig demontabel 
•  Mogelijke voorzieningen:  handgrepen,  

documenthouder, buffering 
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Afmetingen
Buitenafmetingen (mm)

Lengte Breedte Hoogte

FB20 IsolatieBox 937 937 645 

Binnenafmetingen (mm)

Lengte Breedte Hoogte

FB20 IsolatieBox 704 704 304

Gewicht en inhoud
Gewicht (kg) Volume (m3)

FB20 IsolatieBox ± 110 0,57

Deksel ± 24 –

Temperatuur Bestendige Panelen
 

Temperatuur isolatie Volgens testgegevens

Materialen
Wanden en deksel Dikte 

Panelen Geïsoleerde 18 mm Wisawhite plywood 
panelen met aan de binnenzijde een extra 
vacuüm gevormde isolatielaag.

100 mm

Bevestigingsprofielen Aluminium

Schokdempers Norsorex 90 mm

Bodemstrips Aluminium 8 mm

FB20 sluitsysteem Glasvezel versterkt PC en Zamac

Andere afmetingen op aanvraag


