
www.cambro.com

Versheid en 
veiligheid insluiten

POLYPROPYLEEN DOORSCHIJNENDE LUCHTDICHTE DEKSELS VOOR POLYCARBONAAT VOEDSELCONTAINERS

• Vermindert hanteren en beschermt tegen kruisbesmetting.

• Minder morsen tijdens vervoer.

• Doorschijnend materiaal zorgt dat het product herkend  
kan worden zonder het deksel te hoeven verwijderen.

• Polypropyleen materiaal is veilig van -40 ˚C tot 70 ˚C,  
waardoor het ideaal is voor gebruik in koelers en vriezers.

• Nieuwe luchtdichte deksels zijn ontworpen volgens  
de CEN Gastronorm-norm EN 631-1.
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Ga voor meer informatie over 
Cambro-producten naar  
www.cambro.com  of neem  
contact op met uw leverancier, 
Cambro-verkoopvertegenwoordiger  
of de afdeling klantenservice  
van Cambro.

Een economische keuze voor voedselopslag

PAST OP CONTAINER DEKSELCODE BESCHRIJVING DOOS KG (KUBIEKE M3)
HEEL FORMAAT GN 1⁄1

32,5 x 53 cm
10PPCWSC Luchtdicht deksel 2,91 (0,022)

HALF FORMAAT GN 1⁄2
26,5 x 32,5 cm

20PPCWSC Luchtdicht deksel 1,59 (0,012)

EEN DERDE FORMAAT GN 1⁄3
17,6 x 32,5 cm

30PPCWSC Luchtdicht deksel 0,93 (0,007)

EEN KWART FORMAAT GN 1⁄4
16,2 x 26,5 cm

40PPCWSC Luchtdicht deksel 0,73 (0,006)

EEN ZESDE FORMAAT GN 1⁄6
16,2 x 17,6 cm

60PPCWSC Luchtdicht deksel 0,50 (0,004)

EEN NEGENDE FORMAAT GN 1⁄9
10,8 x 17,6 cm

90PPCWSC Luchtdicht deksel 0,32 (0,003)

Doosverpakking: 6 Kleur: transparant blauw (438).

Onze nieuwe luchtdichte deksels zijn exclusief vervaardigd voor Camwear® polycarbonaat 
voedselcontainers en hebben een afdichting aan de binnenkant die in hoge mate 
morsbestendig is. Het nieuwe deksel is zo ontworpen dat het de container langs de binnenrand 
verzegelt in plaats van rondom de buitenkant; het nieuwe deksel blijft veilig en luchtdicht 
afgesloten, zelfs tijdens vervoer op de rails van een geïsoleerde transportwagen. De strakke 
pasvorm voorkomt morsen tijdens het vervoer, waardoor minder voedsel wordt verspild 
en de voedselveiligheid verbetert. De doorschijnendheid maakt de inhoud zichtbaar voor 
gemakkelijke identificatie van de voorraad.

Camwear® 
polycarbonaat vergietcontainers 
Vergiet kan eenvoudig uit de 
voedselcontainer worden getild voor veilig 
en snel afgieten van vloeistoffen.

Camwear polycarbonaat afgietbakje 
Houdt inhoud uit vloeistof voor betere 
kwaliteit en versheid van voedsel.

Complementaire producten

In hoge mate bestand tegen  
chemische stoffen.
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