GENOMSKINLIGT FÖRSEGLINGSLOCK I POLYPROPYLEN FÖR MATFORMAR I POLYKARBONAT

Försegla fräscht
och säkert

• Minskar hanteringen och skyddar mot korskontaminering.
• Minskar spill under transport.
• Genomskinligt material gör det möjligt att identifiera
produkten utan att ta bort locket.
• Material i polypropylen är säkra från -40˚C till 70˚C,
vilket gör det perfekt för användning i kylskåp och frysar.
• De nya förseglingslocken är utformade enligt
CEN gastronomistandard EN 631-1.

www.cambro.com

Ett ekonomiskt val för matförvaring
Våra nya förseglingslock är exklusivt utformade för att passa Camwear® matformar i
polykarbonat, och har en inre försegling som ger överlägset skydd mot spill. De är utformade
så att de förseglar den inre radien istället för att omsluta formens yttre. På detta sätt är locket
säkert och tätt förslutet, även vid transport på skenor i en transportvagn. Den åtslutande
passformen förhindrar spill under transport, vilket reducerar svinn och förbättrar matens
säkerhet. Det genomskinliga locket gör det möjligt att enklare identifiera innehållet.

Kompletterande produkter

Camwear ® durkslag i polykarbonat
Lyft bara ut durkslagen från matformen
för att på ett säkert och snabbt sätt bli
av med vätskan.

Hög kemisk resistans.

PASSAR FORM

KOD LOCK

BESKRIVNING

LÅDA KG (KUBIK M3)

GN ⁄1
32,5 x 53 cm

10PPCWSC

Förseglingslock

2,91 (0,022)

GN 1⁄2
26,5 x 32,5 cm

20PPCWSC

Förseglingslock

1,59 (0,012)

STORLEK EN TREDJEDEL GN 1⁄3

30PPCWSC

Förseglingslock

0,93 (0,007)

STORLEK EN FJÄRDEDEL GN 1⁄4

40PPCWSC

Förseglingslock

0,73 (0,006)

STORLEK EN SJÄTTEDEL

GN 1⁄6
16,2 x 17,6 cm

60PPCWSC

Förseglingslock

0,50 (0,004)

STORLEK EN NIONDEL

GN 1⁄9
10,8 x 17,6 cm

90PPCWSC

Förseglingslock

0,32 (0,003)

STORLEK HEL

1

STORLEK HALV

17,6 x 32,5 cm

16,2 x 26,5 cm

Paket låda: 6 Färg: Blå genomskinlig (438).

COMPONENT

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

Camwear dropphyllor i polykarbonat
Lyfter upp innehållet från eventuell
vätska för att förbättra matens kvalitet
och fräschör.

Du kan få mer information om
Cambro-produkter på www.
cambro.com eller genom att
kontakta din distributör, Cambroförsäljningsrepresentant eller
Cambro-kundservice.

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambrosweden@cambro.com
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