
bezpečný a spolehlivý transport
termo-izolační set

www.bito.cz
direct

-  2 - 8°C na min. 12 hodin 
-   pasuje do BitoBoXu mB 
-   snadné použití



»termo-izolační set v BITOBOXu MB – bezpečný & spolehlivý transport.«

www.bito.cz     
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Winterprofil – Temperaturverlauf im Thermo-Isolierset
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teplotní křivka v termo-izolačním setu
termo-izolační set v interiéruTeplota okolí

léto 

zima 



 
 
3 chladící prvky  
icecatch® solid isolated  
na chlazení. 
S izolační vrstvou, která 
zabraňuje zamrznutí 
přepravovaného zboží.

Vložka z Ps  
pro snadné čištění  
V myčce do 60°C

 
neopor®-izolační sada  
pro vysoké izolační 
schopnosti.

Perfektně pasuje do 
víceúčelových přepravek: 
-  MB D43271 (400x300x290 mm)   
-  MB D64271 (600x400x290 mm)

 
 

Ideální na transport zboží 
citlivého na teplotu:  
léky, vakcíny, atd. 
 
 
Snižuje riziko vzniku  
škod při transportu  
nebo zkažení zboží.  
 
 
Udržuje teplotu  
kolem 2-8°C  
alespoň 12 hodin.  
 
 
Testováno na bezpečnost 
kvalifikovaným systémem.  
 
Návod k použití pro letní a 
zimní profil.

termo-izolační set

www.bito.cz   .   info@bito.cz   .    infohotline:  +420 270 006 021 2 I 3www.bito.cz     

5 l termo-izolační sada 4327  

-  Užitný objem 5l   
         vnitřní rozměry dxšxh: 170x170 x170 mm 
-   3 chladící prvky (bílá;Icecatch® Solid Isolated) 
-   Vložka z PS  (bílá; také možno bez vložky) 
-   Neopor®-izolační sada  (šedá) 

-   pasuje do  MBD43271 
 

   Základní rozměr dxšxh: 410x300 x290 mm

17 l termo-izolační sada 6427   
-  Užitný objem 17l  
         vnitřní rozměry dxšxh: 360x260 x160 mm 

-   3 chladící prvky (bílá;Icecatch® Solid Isolated) 

-   Vložka z PS  (bílá; také možno bez vložky) 
-   Neopor®-izolační sada  (šedá) 

-   pasuje do  MBD64271 
 

  Základní rozměr dxšxh: 610x400 x290 mm

NEW 2 - 8 °C 

Winterprofil – Temperaturverlauf im Thermo-Isolierset

teplotní křivka v termo-izolačním setu

alesPoŇ 12 HonDin


