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Szczelne zamknięcie 
zapewniające świeżość  

i bezpieczeństwo

SZCZELNE POKRYWKI Z PÓŁPRZEŹROCZYSTEGO POLIPROPYLENU DO POJEMNIKÓW Z POLIWĘGLANU

• Ułatwia przenoszenie i chroni przed  
zanieczyszczeniem innymi produktami.

• Zapobiega wyciekom podczas transportu.

• Półprzeźroczysty materiał umożliwia rozpoznanie  
produktu bez konieczności zdejmowania pokrywy.

• Polipropylen bezpiecznie wytrzymuje temperatury  
od -40˚C do 70˚C, dzięki czemu idealnie nadaje się  
do używania w chłodziarkach i zamrażarkach.

• Nowe szczelne pokrywy spełniają normę  
CEN Gastronorm EN 631-1.
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Więcej informacji na temat produktów 
Cambro można znaleźć na stronie 
internetowej www.cambro.com   
lub kontaktując się z dystrybutorem, 
przedstawicielem handlowym Cambro 
lub działem obsługi klientów Cambro.

Oszczędna opcja przechowywania żywności

PASUJE DO POJEMNIKA KOD POKRYWKI OPIS WAGA KG (OBJĘTOŚĆ M3)
PEŁNY WYMIAR GN 1⁄1

32,5 x 53 cm
10PPCWSC Szczelna pokrywka 2,91 (0,022)

POŁOWA GN 1⁄2
26,5 x 32,5 cm

20PPCWSC Szczelna pokrywka 1,59 (0,012)

JEDNA TRZECIA GN 1⁄3
17,6 x 32,5 cm

30PPCWSC Szczelna pokrywka 0,93 (0,007)

JEDNA CZWARTA GN 1⁄4
16,2 x 26,5 cm

40PPCWSC Szczelna pokrywka 0,73 (0,006)

JEDNA SZÓSTA GN 1⁄6
16,2 x 17,6 cm

60PPCWSC Szczelna pokrywka 0,50 (0,004)

JEDNA DZIEWIĄTA GN 1⁄9
10,8 x 17,6 cm

90PPCWSC Szczelna pokrywka 0,32 (0,003)

Ilość w opakowaniu: 6 Kolor: Przeźroczysty niebieski (438).

Zaprojektowane specjalnie do mocowania na poliwęglanowych pojemnikach na żywność Camwear®, 
nowe pokrywy wyposażone są w wewnętrzną uszczelkę, która idealnie zabezpiecza przed rozlewaniem. 
Zaprojektowane tak, aby uszczelniały pojemnik od wewnątrz, a nie od zewnątrz, nowe pokrywy są dobrze 
przymocowane i szczelne, nawet podczas transportu na szynach w izolowanych urządzeniach transportowych. 
Szczelne dopasowanie zapobiega rozlewaniu podczas transportu, ogranicza straty i poprawia bezpieczeństwo 
żywności. Półprzeźroczysty materiał pozwala łatwo zidentyfikować produkty.

Pojemniki cedzakowe  
Camwear® z poliwęglanu 
Cedzak można po prostu zdjąć z pojemnika,  
co pozwala bezpiecznie i szybko usunąć płyny.

Półki Camwear z odpływem,  
z poliwęglanu 
Umożliwiają przechowywanie produktów ponad 
gromadzącym się płynem, zapewniając lepszą 
jakość i świeżość produktów żywieniowych.

Produkty uzupełniające

Wysoka odporność chemiczna.
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