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DE
SI

GNED IN USA
DESIGNED IN USA

707821

421Ceny bez DPH

Wm

Wt

W

2 kolečka 
s brzdami

kód mm €

877821 530x710x(H)230 161,00

VOZÍK DO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO KONTEJNERU

Počáteční  
teplota

Počáteční 
teplota

horký

Udržování teploty

Studený

Příklady uspořádání

Dveře s těsněním.

větrací klapka

upevňovací 
pás

TERMOIZOLAČNÍ GASTRONÁDOBA 2X GN 1/1 200 MM
 – Dvojitá izolační stěna z polyetylenu LDPE
 – Udržuje jak chladnou, tak i teplou teplotu
 – Vybavena dvěma masivními úchyty
 – Vlisované kolejnice v konstrukci komory
 – Vnitřní rozměry: 335x533x(H)590 mm
 – Vhodné pro GN 1/1: GN 1/1 (H)20 mm: 12 ks; GN 1/1 (H)65 mm: 6 ks; 
GN 1/1 (H)100 mm: 4 ks; GN 1/1 (H)150 mm: 3 ks; GN 1/1 (H)200 mm: 
2 ks

kód mm vnitřní mm €

877814 335x533x(H)590 477x680x(H)620 350,00

kód GN mm €

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 27,50
707845 GN 1/1 530x325x(H)30 41,50

 – Lze zahřát až na 90 ˚C.
 – Zahřívání: umístěte element do nerezové nádoby a vložte do 
konvektomatu, max. na 90 ˚C a max. na 40 minut.

OHŘÍVACÍ ELEMENT

CHLADICÍ ELEMENT
 – Pro použití v termoboxech, díky eutektické desce udržuje teplotu  
od 0 do 4 °C po dobu 3 až 4 hodin.

 – Vhodný do: 707814, 707999, 707661, 707906, 707968
 – Před použitím: zmrazte na -18 °C po dobu 24 hodin nebo do úplného 
zmrazení látky uvnitř.

kód GN mm €

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 20,00
707821 GN 1/1 530x325x(H)30 31,50
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UPC400110

-40 °C +120 °C
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VOZÍK CAMDOLLY® K TERMOSCE UPC400

 – Určen k přepravě termoizolačních nádob UPC400 s předním plněním
 – Vyroben z polypropylenu odolného proti praskání, rzi a korozi
 – Snadné přemisťování díky 4 otočným kolečkům ø89 mm
 – Možnost převážet mnoho nádob najednou s celkovou hmotností  
do 159 kg

 – Hmotnost netto: 8,03 kg
 – Vozík je kompatibilní s termoizolačními nádobami s předním 
plněním (UPC400)

kód barva mm €

CD400110 Černá 710x530x(H)230 334,00

Sm

kód mm €

UPC400110 460x630x(H)620 445,00

 – Určen pro použití v cateringu a na venkovních akcích Pevný a těsný, 
vyrobený z odolného polyethylenu

 – Díky silné pěnové izolaci udržuje správnou teplotu přepravovaných 
potravin, a to jak teplých, tak studených, po dobu delší než 4 hodiny

 – Vybaven ventilačním ventilem vyrovnávajícím tlak
 – Zabudované těsnění a široké nylonové západky zajišťující hermetické 
uzavírání termonádoby

 – Pojme až 6 plnorozměrových nádob GN 1/1
 – Lze mýt v myčce
 – Čistá hmotnost: 14,99 kg
 – Kompatibilní také s nádobami GN 1/2 a GN 1/3
 – Možnost používání přídavných chladících vložek Camcholler  
a ohřívacích vložek Camwarmer POZOR: Teplota náplně nad  
121°C může poškodit termoizolační box

TERMOIZOLAČNÍ BOX S PŘEDNÍM PLNĚNÍM ULTRA 
PAN CARRIER® GN 1/1

kód mm €

707692 477x680x(H)620 793,00

 – Dvojité izolační stěny z polyethylenu HDPE, nárazuvzdorné
 – Možnost po připojení k napájení nastavení teploty ohřevu komory
 – Dvě velké ergonomické rukojeti
 – Velký a snadno čitelný LED displej teploty v komoře
 – Udržuje obsah horký i studený
 – Vodítka vylisovaná v pouzdře komory
 – Vnitřní rozměry: 335x533x(H)590 mm
 – Vhodné pro GN nádoby 1/1:

 – GN 1/1 (H)20 mm: 12 ks
 – GN 1/1 (H)65 mm: 6 ks
 – GN 1/1 (H)100 mm: 4 ks
 – GN 1/1 (H)150 mm: 3 ks
 – GN 1/1 (H)200 mm: 2 ks
 – GN 1/2 (H)150 mm: 6 ks

 – Maximální teplota: 68 °C
 – Stupeň voděodolnosti: IPX3

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER S FUNKCÍ  
OHŘÍVÁNÍ - CATERINGOVÝ



-40 °C +120 °C

UPC800110

NEW

423Ceny bez DPH

Vestavěné těsnění a široké 
nylonové patentky pro 
vzduchotěsné uzavření.

Otočná dvířka plné 
šířky pro snadné plnění 
termočlánku.

4 kola – 2 pevná a 2 torzní 
(1 brzda) pro snadnou 
manévrovatelnost.

S
TERMOIZOLAČNÍ BOX S PŘEDNÍM PLNĚNÍM 
CAMCARRIERS® GN 1/1

 – termonádoby
 – 4 kolečka – 2 pevná a 2 točivá (1 brzda), usnadňující manévrování
 – Konstrukční prvky tlumící nárazy
 – Snadné čištění
 – Vnitřní rozměry komor: 330×545×485 mm
 – POZOR: Teplota plnění nad 121 °C může termoizolační nádobu 
poškodit

 – POZOR: Nádobu umisťujte výhradně na vodítka 

 – Určen k efektivní přepravě teplých nebo studených potravin
 – Udržování optimální teploty déle než 4 hodiny
 – Odolný, jednolitý polyethylenový korpus odolný proti mechanickému 
poškození

 – Silná pěnová izolace
 – 2 komory na nádoby
 – Ergonomické úchyty
 – Kyvné dveře otevírané v plné šířce, usnadňující naložení termonádob
 – Zabudované těsnění a široké nylonové západky zajišťující hermetické 
uzavírání termonádoby

 – Ventilační ventil udržující odpovídající úroveň vlhkosti uvnitř 

kód mm €

UPC800110 520x689x(H)1370 1 480,00
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kód GN mm €

707753 GN 1/1 530x325x(H)30 35,00
707760 GN 1/2 320x265x(H)30 21,00

 – Pro použití v termoboxech, díky eutektické desce udržuje teplotu  
od -12 do -10 °C po dobu 3 až 4 hodin.

 – Před použitím: zmrazte na -18 °C po dobu 24 hodin nebo do úplného 
zmrazení látky uvnitř. Chcete-li zkontrolovat, zda je připraven, 
zatřepejte elementem a když neucítíte a neuslyšíte, že by se uvnitř 
něco pohybovalo, je připraven k použití.

CHLADICÍ ELEMENTOHŘÍVACÍ ELEMENT
 – Lze zahřát až na 90 ˚C.
 – Zahřívání: umístěte element do nerezové nádoby a vložte  
do konvektomatu, max. na 90 ˚C a max. na 40 minut.

kód GN mm €

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 27,50
707845 GN 1/1 530x325x(H)30 41,50

Perfektně sedí na europaletách 
- čtyři krabice ve vrstvě.

Příklady uspořádání

THERMOBOXY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM PROFI LINE

kód litry mm vnitřní mm €

707661 66 535x310x(H)400 600x400x(H)490 153,00

 – Ultra-lehký, odolný kontejner s dokonale uzavíratelným otvíráním.
 – Vhodný pro GN 1/1.
 – Odnímatelné dveře - i během stohování.
 – S 5 drážkami rozmístěnými v rozmezí 65 mm od sebe pro uložení 
GN 1/1.

 – Vysoké stohovací lišty s pojistkou zajišťují stabilní stohování  
bez posuvu.

 – Perfektně se hodí na europalety - čtyři boxy na jednu vrstvu.

CATERINGOVÝ TERMOBOX PROFI LINE 
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kód GN mm €

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 20,00
707821 GN 1/1 530x325x(H)30 31,50

 – Pro použití v termoboxech, díky eutektické desce udržuje  
teplotu od 0 do 4 °C po dobu 3 až 4 hodin.

 – Vhodný do: 707814, 707999, 707661, 707906, 707968
 – Před použitím: zmrazte na -18 °C po dobu 24 hodin nebo do úplného 
zmrazení látky uvnitř.

 – Chcete-li zkontrolovat, zda je připraven, zatřepejte elementem a když 
neucítíte a neuslyšíte, že by se uvnitř něco pohybovalo, je připraven 
k použití.

CHLADICÍ ELEMENT

kód litry mm vnitřní mm €

707999 100 550x335x(H)545 635x465x(H)660 230,00

 – Ultra-lehký, odolný kontejner s dokonale uzavíratelným otvíráním.
 – Vhodný pro GN 1/1.
 – S 8 zásuvkami pro GN nádoby vzdálenými od sebe 61 mm.
 – Stohovací lišty s pojistkou zaručují bezpečné stohování bez prokluzu.

CATERINGOVÝ TERMOBOX PROFI LINE 

Příklady uspořádání
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KAMUFLÁŽ® VOZÍK
kompatibilní s GN 1/1  

Cam GoBoxes® (CD3253EPP158); 
4 otočná kola, 2 s brzdami

NAVRŽENÉ MÍSTO 
PRO ŠTÍTEK  
S POPISEM
pro identifikaci  
obsahu krabice

MOŽNOST STOHOVÁNÍ

SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ
okrajů dveří s vroubkovanými okraji 

umožňuje snadné otevírání a zavírání.  
Robustní šrouby zaručují trvanlivost 

nádoby

PLNÝ PŘÍSTUP V ROZSAHU 270°
Odolné závěsy a šrouby umožňují otevírání 
dvířek v úhlu 270° a jejich ponechávání na 
boku pro snazší přístup k výrobkům uvnitř. 
Díky šroubům jsou dvířka během přepravy 
pevně zavřená.

RUKOJETI V RÁMCI SPRÁVNÉ ČÁSTI
umožňují chytit kontejner z každé strany 

OCHRANA PROTI ÚNIKU  
KONDENZÁTU

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® S PŘEDNÍM PLNĚNÍM, GN 1/1



EPP300110 EPP400110

427Ceny bez DPH

Příklady uspořádání CAM GOBOX® EPP400110Příklady uspořádání CAM GOBOX® EPP300110

kód litry mm vnitřní mm €

EPP300110 60 535x330x(H)370 640x440x(H)475 209,00
EPP400110 86 535x330x(H)525 640x440x(H)625 245,00

 – Vestavěná kondenzační bariéra zabraňuje úniku kondenzace  
z termoboxu.

 – Ergonomická vestavěná držadla podél horních 4 okrajů pro  
snadnou manipulaci.

 – Místo určené pro štítek s popisem na dvířkách umožňuje  
rychlou identifikaci obsahu krabice.

 – Stohovatelné.
 – Snadné čištění.
 – Lze mýt v myčce na nádobí
 – Splňuje právní a hygienické požadavky týkající se obalů 
potravinářské kvality.

 – Pro použití s vyhrazenými deskami:
 – Chladicí deska Camchiller® (CP3253443).
 – Ohřívací plotýnka Camwarmer® (HP3253444).

 – Kazety nejsou součástí balení.

 – Ideální pro cateringová zařízení.
 – Balení pro potravinářský průmysl.
 – Dokonale udržuje nízké i vysoké teploty potravin po dobu více  
než 4 hodin.

 – Vhodné pro použití při teplotách od -40 °C do 120 °C.
 – Vyrobeno z expandovaného polypropylenu (EPP) s vysokou odolností 
proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez CFC, 
100% recyklovatelné.

 – Přední plnění s otáčením dveří až do 270°.
 – Zkosené hrany dveří usnadňují zajištění nádoby a odolné slidery 
udržují dveře pevně zavřené.

 – Konstrukce poskytuje další prostor v zadní stěně oddílu pro umístění 
ohřívací nebo chladicí desky – takové uspořádání zabraňuje 
odkapávání kondenzátu na zásobnících a zajišťuje rovnoměrné 
rozložení teploty v komoře.

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® S PŘEDNÍM 
PLNĚNÍM, GN 1/1

Chladicí deska Camchiller® (CP3253443).
Ohřívací plotýnka Camwarmer® (HP3253444).
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MOŽNOST STOHOVÁNÍ

PLNÝ PŘÍSTUP V ROZSAHU 270°
Odolné závěsy a šrouby umožňují otevírání 
dvířek v úhlu 270° a jejich ponechávání na 
boku pro snazší přístup k výrobkům uvnitř. 
Díky šroubům jsou dvířka během přepravy 
pevně zavřená.

KAMUFLÁŽ® VOZÍK
kompatibilní s GN 1/1  

Cam GoBoxes® (CD3253EPP158); 
4 otočná kola, 2 s brzdami

Chladicí kazety Camchiller® (CP3253443)  
nebo topné vložky Camwarmer® (HP3253444)

JEDNODUCHÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ
Tvarované hrany dveří umožňují snadné 

otevírání a zavírání. Pevné zkosené hrany 
zaručují trvanlivost boxu.

RUKOJETI PODÉL HORNÍHO OKRAJE
umožňují uchopení boxu z každé strany

MÍSTO PRO  
CEDULI S POPISEM 

pro identifikaci obsahu

Stainless steel guides
(EPP4060FADJR110)

Ochrana proti úniku kondenzátu

TERMOIZOLAČNÍ BOXY CAM GOBOX®



EPP4060F6R110

EPP4060FNR110

EPP4060F9R110

EPP4060FADJR110

429Ceny bez DPH

kód litry mm vnitřní mm €

EPP4060F9R110 126 615x410x(H)585 770x540x(H)687 274,00

 – Objem: 126 l
 – Samostatná horní drážka pro ohřívací vložku Camwarmer® 1/1
 – 9 drážek pro tácy 600 x 400 mm
 – Vzdálenost mezi drážkami: 35 mm

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® S PŘEDNÍM 
PLNĚNÍM PRO NÁDOBY 600X400 MM,  
S 9 VESTAVĚNÝMI DRÁŽKAMI

kód litry mm vnitřní mm €

EPP4060F6R110 126 615x410x(H)585 770x540x(H)687 270,00

 – Objem: 126 l
 – Samostatná horní drážka pro ohřívací vložku Camwarmer® 1/1
 – 6 drážek pro nádoby 600 x 400 mm
 – Vzdálenost mezi drážkami: 60 mm

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® S PŘEDNÍM 
PLNĚNÍM PRO NÁDOBY 600X400 MM,  
SE 6 VESTAVĚNÝMI DRÁŽKAMI

 – Vestavěná kondenzační bariéra zabraňuje úniku kondenzace z termoboxu.
 – Ergonomická vestavěná držadla podél horních 4 okrajů pro snadnou 
manipulaci.

 – Místo určené pro štítek s popisem na dvířkách umožňuje rychlou 
identifikaci obsahu krabice.

 – Stohovatelné.
 – Snadné čištění.
 – Lze mýt v myčce na nádobí
 – Splňuje právní a hygienické požadavky týkající se obalů 
potravinářské kvality.

 – Pro použití s vyhrazenými deskami:
 – Chladicí deska Camchiller® (CP3253443).
 – Ohřívací plotýnka Camwarmer® (HP3253444).

 – Kazety nejsou součástí balení.

 – Ideální pro cukrárny a pekárny.
 – Balení pro potravinářský průmysl.
 – Dokonale udržuje nízké i vysoké teploty potravin po dobu více  
než 4 hodin.

 – Vhodné pro použití při teplotách od -40 °C do 120 °C.
 – Vyrobeno z expandovaného polypropylenu (EPP) s vysokou odolností 
proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez CFC, 
100% recyklovatelné.

 – Přední plnění s otáčením dveří až do 270°.
 – Zkosené hrany dveří usnadňují zajištění nádoby a odolné slidery 
udržují dveře pevně zavřené.

 – Konstrukce poskytuje další prostor v zadní stěně oddílu pro umístění 
ohřívací nebo chladicí desky – takové uspořádání zabraňuje 
odkapávání kondenzátu na zásobnících a zajišťuje rovnoměrné 
rozložení teploty v komoře.

kód litry mm vnitřní mm €

EPP4060FNR110 155 615x410x(H)585 770x540x(H)687 249,00

 – Objem: 155 l
 – Bez drážek
 – Pro tácy 600x400 mm

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® S PŘEDNÍM 
PLNĚNÍM PRO NÁDOBY 600X400 MM, BEZ DRÁŽEK

kód litry mm vnitřní mm €

EPP4060FADJR110 155 615x410x(H)585 770x540x(H)687 384,00

 – Objem: 155 l
 – 2 páry drážek (nerezová ocel) pro tácy 600 x 400 mm
 – Plynule nastavitelná vzdálenost mezi drážkami

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® S PŘEDNÍM 
PLNĚNÍM, 600X400 MM, S NASTAVITELNÝMI 
DRÁŽKAMI
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KAMUFLÁŽ® VOZÍK
kompatibilní s GN 1/1  

Cam GoBoxes® (CD3253EPP158); 
4 otočná kola, 2 s brzdami

Camchiller® chilling plates (CP3253443)
or Camwarmer® warming plates 
(HP3253444)

MOŽNOST  
STOHOVÁNÍ

Compartment accommodates 6 ice 
cream trays (807002 and 802083)

DESIGNED PLACE FOR LABEL
WITH DESCRIPTION 
to identify the box contents

m

kód litry mm vnitřní mm €

EPP4060T300110 80 625x425x(H)305 690x490x(H)370 59,50

 – Ergonomické rukojeti pro snadné přenášení
 – Místo pro štítek s popisem pro identifikaci obsahu
 – Stohovatelná
 – Snadno se udržuje v čistotě
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky na obaly pro přímý  
styk s potravinami

 – Objem: 80 l
 – Čistá hmotnost: 1700 g
 – Pro použití s vyhrazenými vložkami:

 – Camchiller® chladící (CP2632443) 
 – Camwarmer® ohřívací (HP3253444)

 – Vložky nejsou součástí balení
 – Pro použití s přepravním vozíkem Camdolly® (CD4060EPP158)

 – Termoizolační box s těsnícím víkem zvláště užitečný v gastronomii 
a cateringu

 – Určen pro přímý i nepřímý styk s potravinami
 –  Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu pokrmů až 4 hodiny
 – Vhodný pro použití v teplotním rozsahu od -40°C do 120°C
 – Vyrobeno z pěnového polypropylenu (EPP), extrémně odolného proti 
mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez freonů, 100% 
recyklovatelný

 – Plnění shora, což výrazně zlepšuje přepravu potravin
 – 300 mm vysoká komora nádoby pojme tácy a nádoby o rozměrech 
600 x 400 mm nebo 6 kulatých vaniček na zmrzlinu z nabídky 
HENDI: kód 807002 a 802083

 – Svislé vnitřní drážky usnadňují nakládání a vykládání nádob
 – Systém výstupků a žlábků na rozích nádoby zajišťuje stabilní 
uchycení a bezpečnou přepravu

 – Tloušťka izolace: 30 mm
 – Velmi lehká (hustota: 30 g/l)

TERMOIZOLAČNÍ BOXY CAM GOBOX® 4060



m
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-40 °C +120 °C

CD4060

EPPMFBE122110

NEW

EPPMFBA110

431Ceny bez DPH

ADAPTÉR EPP PRO VOZÍK CD4060 PRO KONTEJNER 
EPPMFBE122110

 – Doporučuje se používat při přepravě velkých a těžkých potravin.
 – Vyrobeno z expandovaného polypropylenu EPP
 – Dokonalá stabilizace kontejneru
 – Vhodné pouze pro multifunkční kontejner CamDolly CD4060  
a EPPMFBE122110.

kód mm CZK

EPPMFBA110 698x622x(H)70 36,50

MULTIFUNKČNÍ IZOLOVANÁ NÁDOBA CAM GOBOX®

 – Pro skladování a přepravu objemných nebo větších potravin - ideální 
pro přepravu svatebních koláčů, dortů, krabic s obědem nebo krabic 
s pizzou.

 – Pro přímý a nepřímý styk s potravinami
 – Vyrobeno z expandovaného polypropylenu (EPP), extrémně odolného 
proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

 – Neobsahuje freony a je 100% recyklovatelný
 – Udržuje nízkou i vysokou teplotu potravin až po dobu 4 hodin.
 – Tepelná odolnost: -40 °C až 120 °C
 – Lze použít s chladicími vložkami Camchiller nebo topnými vložkami 
Camwarmer - max. 8 ks. V prohlubních na stěnách kontejneru.

 – Větrací otvory pro dokonalou vlhkost a čerstvost přepravovaných 
produktů

 – Jednotný tvar, který umožňuje měnit místa krytu se základnou - díky 
speciálnímu vybrání v krytu je možné přidat další chladicí nebo 
topnou vložku pro udržení teploty pod ním.

 – Sada obsahuje sladěné prvky s možností přizpůsobení rozvržení 
vlastním potřebám: 
- černá základna - vnitřní výška 125 mm 
- šedý spodní panel 100 mm 
- 2 x vysoký šedý nástavec 200 mm 
- černý kryt

 – Volitelné: Adaptér EPPMFBA110 pro vozík CD4060 - snadnější 
přeprava plně naloženého kontejneru

 – Ergonomické rukojeti pro snadné přenášení
 – Vnitřní rozměr kontejneru ve složeném stavu: 520x520x (V) 752 mm
 – Snadné čištění
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – POZNÁMKA: Možnost umístění košů do myčky Cambro - při použití 
košů do myčky je nutné používat vhodné výrobky přicházející do 
styku s potravinami (formy, tácky, nádoby atd.)

kód mm vnitřní CZK

EPPMFBE122110 520x752 264,00



707814

707012

707012

707029

707968

707814

707821

707968

432 Ceny bez DPH
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Rámečky umožňují 
zarovnat horní 
okraje kontejnerů 
GN různých výšek

Ergonomická 
přepravní 

držadla

kód mm €

707012 600x400x(H)85 19,50
707029 600x400x(H)180 27,50

 – K navýšení kapacity termoizolačního kontejneru 707906 a 707968

ZVYŠOVACÍ RÁM NA TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER 
PROFI LINE GN 1/1

kód mm €

707814 600x400x(H)85 35,00

 – Umístěte adaptér s chladicím elementem do horní části Termoboxu 
Kitchen Line GN 1/1. Udrží obsah termoboxu chladný po extra 
dlouhou dobu.

 – Dodáváno bez chladicího elementu.
 – Vhodný pro 707906 a 707968.

CHLADICÍ ADAPTÉR EPP GN 1/1

THERMOBOX PROFI LINE
 – Perfektní pro transport horkých nebo studených produktů.
 – Poskytuje vysokou úroveň izolace.
 – Udrží teploty od -20 °C do +110 °C.
 – S úchyty na stranách.

kód litry mm vnitřní mm €

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240 40,50
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 26,50
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 40,50
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 59,50
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 71,00



707982

433Ceny bez DPH

Video

m

Extrémně hladký 
vnitřní povrch

Praktický výřez pro 
snadné otevírání

S ergonomickými 
úchyty pro přenášení

Velmi odolný 
a pružný rám

kód litry mm vnitřní mm €

707982 39 538x338x(H)217 674x400x(H)287 76,50

 – Ideální pro transport horkých i studených produktů.
 – Speciální tepelné těsnění vnitřní vrstvy zajišťuje zpevnění, usnadňuje 
čištění a podstatně prodlužuje životnost.

 – Thermobox je vhodný pro GN až do velikosti 1/1.
 – Box která má uzavřenou strukturu, poskytují mimořádnou izolaci,  
až o 50 % lepší než ostatní thermoboxy Hendi.

 – Udrží teploty od -20 °C do +110 °C.
 – Praktické rukojeti umožňují snadnější přenášení, boxy se snadno 
skládají.

THERMOBOX PROFI LINE



707043

707067

434 Ceny bez DPH
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dvojité použití kontejneru po 
obrácení o 180° lze použit 
jako víko

prolisy usnadňující 
vyndávání balíčků

kód litry mm vnitřní mm €

707067 5.5 350x350x(H)45 410x410x(H)100 19,50
707074 9.8 350x350x(H)80 410x410x(H)135 22,00

 – Možnost stohování kontejnerů bez víka, což umožňuje jednorázově 
převézt větší počet kusů pizzy

 – Po obrácení kontejneru o 180 stupňů může sloužit jako víko na jiný 
kontejner Salto

 – Ideální k převozu pizzy v kartonech
 – Boční držadla spojená s krytem usnadňují přepravu a přenášení
 – Možnost stohování díky prolisům v krytu
 – Silná a stabilní konstrukce určená k dlouhodobému používání
 – Vyrobený z jednoho kusu bez spojů a lepení
 – Ultralehký
 – Vysoká odolnost proti působením teploty
 – Mytí v myčkách do 80°C
 – Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
 – 100% recyklovatelný

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER CATERINGOVÝ  
PROFI LINE SALTO

kód litry mm vnitřní mm €

707043 9 380x250x(H)95 440x310x(H)160 32,00
707050 15.6 380x250x(H)165 440x310x(H)230 34,50

 – Ideální pro catering k přepravě a skladování horkých nebo  
studených potravin

 – K přepravě jídel v jednorázových a keramických obalech
 – Vnitřní stěny se speciálním profilováním usnadňují vyndávání 
kontejnerů

 – Silná a stabilní konstrukce umožňuje dlouhé užívání
 – Vyrobený z jednoho kusu bez spojů a lepení
 – Ultralehký, uzavíratelný shora samostatným víkem
 – Vysoká odolnost proti působením teploty
 – Možnost stohování díky prolisům v krytu
 – Mytí v myčkách do 80°C
 – Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
 – 100% recyklovatelný

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER PROFI LINE  
– CATERINGOVÝ



707746

707586

707449

435Ceny bez DPH

Prodáváme pouze 
po celých paletách 

(1 europaleta = 36 ks)

TERMOIZOLAČNÍ NÁDOBA BUDGET LINE Z EPS
 – Dokonalá ochrana všech potravinářských výrobků během skladování 
a přepravy

 – Chrání zboží před teplotními výkyvy, světlem, vlhkosti a také před 
mechanickým poškozením

 – Vyrobena z vysoce kvalitního expandovatelného polystyrenu
 – Vynikající izolační vlastnosti díky stěnám o tloušťce 40 mm
 – Snadné čištění
 – Dostupná v bílé barvě
 – Prodáváme pouze po celých paletách (1 europaleta = 36 ks)

kód litry mm vnitřní mm €

707449 32 500x300x(H)215 580x380x(H)285 11,00

VÍKO K TERMOIZOLAČNÍ NÁDOBĚ KITCHEN LINE, 
MATERIÁL - PIOCELAN

 – Víko je zhotoveno z černého formovaného piocelanu LSP EB
 – Snadná údržba

kód - €

707562 685x485 mm do termoizolačního 
kontejneru 707432 a 707456

11,00

707548 GN 1/1 do termoizolační nádoby  
707746 a 707425

5,30

TERMOIZOLAČNÍ NÁDOBA KITCHEN LINE  
Z POLYKARBONÁTU

 – Termoizolační nádoba s přiléhavým víkem pro bezpečné skladování 
potravinářských výrobků během přepravy a obzvláště užitečná 
v gastronomii i cateringu, kde se vyžaduje vysoká odolnost proti 
mechanickému poškození a udržování stabilní teploty uvnitř nádoby

 – Určená k přímému nebo nepřímému kontaktu s potravinami  
v podmínkách dlouhodobého chlazení nebo mrazení, jakož i k zahřátí 
do teploty 70 °C ne déle než na 2 hodiny, zahřátí do teploty 100 °C  
ne déle než na 15 minut a na skladování při pokojové teplotě po dobu 
30 dní (v závislosti na druhu jídla)

 – Vyrobená technologií formování z černého polykarbonátu LSP EB
 – Snadno se čistí
 – Velmi lehká
 – Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu pokrmů
 – Mimořádně odolná vůči mechanickému poškození
 – Ergonomické rukojeti pro snadnou přepravu
 – Lze mýt v myčce na nádobí
 – Stohovatelný okraj umožní stohování gastronádob na sebe.
 – Vnitřní velikost nádoby je přizpůsobena GN 1/1 nebo plechu  
o rozměru 600 x 400 mm a to v závislosti na daném modelu

 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky pro přímý kontakt  
s potravinami

 – Víka lze zakoupit i samostatně:
 – 707548 pro nádobu 707746 a 707425
 – 707562 pro nádobu 707432 a 707456

kód litry mm vnitřní mm €

707746 40 540x340x(H)230 600x400x(H)283 27,00
707425 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 29,00
707432 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 39,00
707456 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 43,00

TERMOIZOLAČNÍ BOX KITCHEN LINE Z PIOCELANU
 – Termoizolační boxy s uzpůsobenými víky vyrobené z černého 
piocelanu

 – Určeno pro přepravu a dlouhodobé skladování jakéhokoliv druhu 
potraviny, ať už chlazené nebo zmrazené

 – Lze je umýt v gastronomických myčkách nádobí
kód litry mm €

707579 13 400x300x(H)173 10,50
707586 20 500x300x(H)213 14,00
707593 47 600x400x(H)296 23,50
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Chladicí kazety Camchiller® (CP3253443)  
nebo topné vložky Camwarmer® (HP3253444)

MOŽNOST STOHOVÁNÍ

KAMUFLÁŽ® VOZÍK
kompatibilní s GN 1/1  

Cam GoBoxes® (CD3253EPP158); 
4 otočná kola, 2 s brzdami

SNADNÉ NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ
Vertikální drážky na vnitřní straně jsou 

užitečné při nakládání a vykládání  
kontejnerů GN 1/1 a GN 1/2.

Rovné stěny uvnitř umožňují stohovat 
kontejnery uvnitř nosiče

MÍSTO PRO ŠTÍTEK  
S POPISEM 
k identifikaci obsahu krabice

ERGONOMICKÉ RUKOJETI
Pohodlné rukojeti zajišťují 

snadné zvedání nádoby
SYSTÉM VLOŽEK A DRÁŽEK

zajišťuje stabilní víko  
a bezpečnou přepravu  

potravin

IZOLAČNÍ TLOUŠŤKA: 30 mm 
Dokonalá izolace, která udržuje vysokou 
teplotu teplých jídel a nízkou teplotu 
studených jídel

EXTRÉMNĚ ODOLNÝ V PŘÍPADĚ  
MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ  

A ATMOSFÉRICKÝCH FAKTORŮ
Vyrobeno z expandovaného polypropylenu

[EPP], bez CFC, 100% recyklovatelné

A

TERMOIZOLAČNÍ BOXY CAM GOBOX®



EPP180E110

EPP180LH110
EPP160110 EPP180110

437Ceny bez DPH

kód liters mm int. mm €

EPP160110 35,5 538x338x(H)195 600x400x(H)257 43,50
EPP180110 46 538x338x(H)254 600x400x(H)316 30,50

EPP180LH110 46 538x355x(H)255 680x400x(H)321 52,00

Příklady uspořádání CAM GOBOX® EPP180LH110

Adaptér pro chladicí vložkku  
Camchiller® GN 1/1 
(EPPCTL110)

Víko pro termoizolační boxy 
Cam GoBox® s horním plněním
(EPP160110)

Příklady uspořádání CAM GOBOX® EPP160110

kód litry mm vnitřní mm €

EPP180E110 46 538x338x(H)254 600x400x(H)316 27,50

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® ECONOMY 46 L, 
GN 1/1, GN 1/2

Adaptér pro chladicí vložkku  
Camchiller® GN 1/1
 (EPPCTS110)

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX®, HORNÍ PLNĚNÍ, 
GN 1/1, 46 L

 – Systém výstupků a žlábků na rozích nádoby zajišťuje stabilní 
uchycení víka a bezpečnou přepravu

 – Tloušťka izolace: 30 mm
 – Velmi lehký
 – Ergonomické rukojeti pro snadné přenášení
 – Místo pro štítek s popisem pro identifikaci obsahu
 – Stohovatelný
 – Snadno se udržuje v čistotě
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – Nádoba, víko a ucho v černé barvě
 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky na obaly pro přímý  
styk s potravinami

 – Termoizolační box s těsnícím víkem zvláště užitečný v gastronomii a 
cateringu, kde je vyžadována vysoká odolnost proti mechanickému 
poškození a udržení stabilní teploty uvnitř nádoby

 – Určený pro přímý i nepřímý styk s potravinami
 –  Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu pokrmů až 4 hodiny
 – Vhodný pro použití v teplotním rozsahu od -40°C do 120°C
 – Vyrobeno z pěnového polypropylenu (EPP), extrémně odolného proti 
mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez freonů, 100% 
recyklovatelný 

 – Plnění shora, což výrazně zlepšuje přepravu potravin
 – Pojme 1 nádobu GN 1/2 o maximální výšce 200 mm nebo několik 
odpovídajících menších nádob

 – Svislé vnitřní drážky udržují nádoby GN na svém místě a usnadňují 
jejich nakládání a vykládání

NEW



EPP

-40 °C +120 °C
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Chladicí kazety Camchiller® (CP2632443)  
nebo topné vložky Camwarmer® (HP2632444)

MOŽNOST STOHOVÁNÍ

POHODLNÉ UCHO z plastu

MÍSTO PRO CEDULI S POPISEM  
pro identifikaci obsahu

TERMOIZOLAČNÍ BOX NA NÁPOJE CAM GOBOX®, S HORNÍM PLNĚNÍM,  
S POPRUHEM PŘES RAMENO



m

EPPBEVBKST110
EPP280BKST110

439Ceny bez DPH

kód litry mm vnitřní mm €

EPPBEVBKST110 35 358x273x(H)367 420x335x(H)420 50,00

 – Termoizolační box s těsnícím víkem zvláště užitečný v gastronomii  
a cateringu, kde je vyžadována vysoká odolnost proti mechanickému 
poškození a udržení stabilní teploty uvnitř nádoby

 – Určený pro přímý i nepřímý styk s potravinami
 –  Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu pokrmů až 4 hodiny
 – Vhodný pro použití v teplotním rozsahu od -40°C do 120°C
 – Vyrobeno z pěnového polypropylenu (EPP), extrémně odolného proti 
mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez freonů, 100% 
recyklovatelný 

 – Plnění shora, což výrazně zlepšuje přepravu potravin
 – Pojme 1 nádobu GN 1/2 o maximální výšce 200 mm nebo několik 
odpovídajících menších nádob

 – Svislé vnitřní drážky udržují nádoby GN na svém místě a usnadňují 
jejich nakládání a vykládání

 – Systém výstupků a žlábků na rozích nádoby zajišťuje stabilní 
uchycení víka a bezpečnou přepravu

 – Tloušťka izolace: 30 mm
 – Velmi lehký
 – Ergonomické rukojeti pro snadné přenášení
 – Místo pro štítek s popisem pro identifikaci obsahu
 – Stohovatelný
 – Snadno se udržuje v čistotě
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – Nádoba, víko a ucho v černé barvě
 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky na obaly pro přímý styk s 
potravinami

 – Objem: 22,3 l
 – Čistá hmotnost: 800 g

 – Termoizolační box s přizpůsobeným víkem pro přepravu lahví 
a jiných nádob s nápoji při správné teplotě, užitečný zejména v 
gastronomii a cateringu, kde je vyžadována vysoká odolnost proti 
mechanickému poškození

 – Vhodný pro přímý i nepřímý styk s potravinami
 – Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu nápojů po dobu více než 
4 hodin

 – Vhodný pro použití v teplotním rozsahu od -40°C do 120°C
 – Vyroben z pěnového polypropylenu (EPP), extrémně odolného vůči 
mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez freonů, 100% 
recyklovatelný

 – Plnění shora, což usnadňuje přepravu
 – Do termoboxu se vejde 12 vysokých lahví vína o objemu 0,75 l nebo 
12 plastových lahví o objemu 1,5 l

 – Systém žlábků a drážek na rozích nádoby zajišťuje stabilní upevnění 
víka a bezpečnou přepravu

 – Ergonomické rukojeti a popruh pro snadné přenášení
 – Místo pro štítek s označením obsahu
 – Stohovatelný
 – Snadné čištění
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – Nádoba, víko a popruh v černé barvě
 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky na obaly pro přímý styk  
s potravinami

 – Objem: 35 l
 – Čistá hmotnost: 1,02 kg

kód litry mm vnitřní mm €

EPP280BKST110 22.3 330x270x(H)253 390x330x(H)316 47,00

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® S ČERNÝM 
UCHEM, GN 1/2

TERMOIZOLAČNÍ BOX NA NÁPOJE CAM GOBOX®,  
S HORNÍM PLNĚNÍM, S POPRUHEM PŘES RAMENO, 35 L



-40 °C +120 °C

EPP

EPP180XLT110

EPP180XL110
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kód litry mm vnitřní mm €

EPP180XL110 50.5 548x368x(H)250 610x430x(H)320 54,00
EPP180XLT110 64.5 548x368x(H)320 610x430x(H)390 57,00

Určeno pro přepravu jednorázových  
nádob na potraviny nebo zásobníků  

na zmrzlinu o objemu 5L 

SNADNÉ NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ
Vertikální drážky na vnitřní straně  

jsou užitečné při nakládání a vykládání 
kontejnerů GN 1/1 a GN 1/2.

Rovné stěny uvnitř umožňují stohovat 
kontejnery uvnitř nosiče.

MOŽNOST  
STOHOVÁNÍ

Chladicí desky Camchiller® (CP3253443) nebo 
zahřívací desky Camwarmer® (HP3253444)

NAVRŽENÉ MÍSTO PRO ŠTÍTEK  
S POPISEM pro identifikaci  
obsahu krabice

m

 – Systém vložek a drážek v rozích krabice zajišťuje stabilní víko  
a bezpečnou přepravu potravin.

 – Tloušťka izolace: 30 mm.
 – Velmi lehké.
 – Ergonomická rukojeť pro snadnou přepravu.
 – Navrženo pro štítek s popisem, který identifikuje obsah krabice.
 – Stohovatelné.
 – Snadné čištění.
 – Lze mýt v myčce na nádobí.
 – Krabice a víko v černém provedení.
 – Splňuje zákonné hygienické požadavky týkající se obalů určených 
pro přímý styk s potravinami.

 – Izolovaný nosič s namontovaným víkem je užitečný zejména  
v restauracích a stravovacích zařízeních, kde je vyžadována vysoká 
odolnost proti mechanickému poškození a udržování stálé teploty 
uvnitř krabice.

 – Obaly pro potravinářství.
 – Dokonale udržuje nízké i vysoké teploty potravin po dobu více než  
4 hodin.

 – Vhodné pro použití při teplotách od -40 °C do 120 °C.
 – Vyrobeno z expandovaného polypropylenu (EPP) s vysokou odolností 
proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez CFC, 
100% recyklovatelné.

 – Vrchní plnění pro lepší přepravu potravin.
 – Svislé otvory uvnitř drží nádoby s GN na místě a usnadňují vkládání  
a vyjímání předmětů z krabice.

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® XL PLNĚNÍ SHORA, GN 1/1



AB

CD
A B

EPP

EPPMDB4428159

EPPMD4835159

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2HTEMPERATURE
RETENTION

441Ceny bez DPH

kód počet komor mm int. mm g €

EPPMDB4428159 2 452x183x(H)109 437x276x(H)175 275 30,00
EPPMD4835159 4 400x290x(H)110 480x350x(H)167 400 37,00

místo pro láhev, flatware:
210x85x(V)110 mm

oddělený oddíl pro horké potraviny:
190x190x(V)110 mm

oddíl na ovoce nebo chléb:
180x80x(V)110 mm

oddíl pro studené jídlo:
210x210x(V)110 mm

Příčky  oddělují jídla a drží  
je na místě během přepravy

Perfektní izolace udržuje vysokou  
teplotu teplých jídel a nízkou  

teplotu studených potravin

ODDÍL PRO STUDENÉ POTRAVINY
Pojme nádobu 226x183x(V)109 mm

ODDÍL PRO HORKÉ POTRAVINY
Pojme nádobu 226x183x(V)109 mm

MOŽNOST 
STOHOVÁNÍ

MÍSTO PRO CEDULI  S POPISEM  
pro identifikaci obsahu  
(model EPPMD4835159)

m

 – přihrádka na studené pokrmy: 210x210x(V)110 mm
 – přihrádka na ovoce nebo chléb: 180x80x(V)110 mm
 – prostor pro láhve, příbory: 210x85x(V)110 mm

 – Vnitřní přepážky stabilizují jednorázové nádoby
 – Vynikající tepelná izolace - box udrží teplotu horkých nebo studených 
pokrmů po více než 2 hodiny

 – Místo pro etiketu s označením obsahu a dodatečné místo pro nálepky
 – Stohovatelný
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – Barva: modrá

 – Ideální řešení pro stravovací zařízení jako jsou: školy, nemocnice  
a domovy důchodců

 – Navržen tak, aby zde bylo možné umístit kompletní jídlo včetně 
příborů

 – Vyroben z velmi lehké polypropylenové pěny, odolné vůči tukům  
a většině chemikálií

 – Šetrný k životnímu prostředí - 100% recyklovatelný
 – Bezpečný při styku s potravinami
 – Účel a rozměry komor kontejneru:

 – oddělená přihrádka na teplé pokrmy - zajišťuje pořádek a oddělení 
pokrmů pro udržení bezpečné teploty: 190x190x(V)110 mm

TERMOIZOLAČNÍ BOX CAM GOBOX® 
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čas [h]

kód litry mm vnitřní mm €

707081 32 350x350x(H)265 410x410x(H)330 37,50
707098 21 420x420x(H)117 480x480x(H)165 44,50
707135 35 420x420x(H)200 480x480x(H)260 47,00
707142 33 535x535x(H)117 595x595x(H)165 50,00

 – Ideální k převozu pizzy v kartonech a pro cukrářskou výrobu  
k převozu dortů

 – Svoje využití najde také v cateringu při přepravě a skladování 
horkých nebo studených potravin

 – Boční, držadla spojená s krytem k přepravě, nakládce a vykládce
 – Uvnitř na bočních stěnách speciální profil k usnadnění vyndávání 
kontejnerů

 – Silná a stabilní konstrukce určená k dlouhodobému používání
 – Kontejner s jednolitou strukturou bez nýtů, svarů nebo lepení
 – Ultralehký, uzavíratelný shora samostatným víkem
 – Vysoká odolnost proti působením teploty
 – Možnost stohování díky prolisům v krytu
 – Zaoblené rohy pro bezpečné přenášení
 – Mytí v myčkách do +80°C
 – Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
 – Celý kontejner vyrobený z polypropylenu
 – 100% recyklovatelný

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER PROFI LINE

Pokles teploty pokrmů v termoizolačním 
kontejneru, při plném naložení
              počáteční teplota 850C
              okolní teplota 200C

7x pizza ø32 cm 

5x pizza ø32 cm 

5x pizza ø40 cm 

3x pizza ø40 cm 3x pizza ø50 cm 
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kód dostupné objemy mm vnitřní mm €

EPPZ35265BST110 pro 6 kartonů 330x330x(V)40 mm  
pro pizzu ø320 mm

350x350x(H)265 410x410x(H)339 62,50

EPPZ35330BST110 pro 8 kartonů o rozměrech 
330x330x(V)40 mm pro pizzu ø320 mm

350x350x(H)330 410x410x(H)404 65,00

VENTILAČNÍ OTVORY PRO 
ODVOD PÁRY ZPŮSOBUJÍ,  

ŽE I SPODNÍ ČÁST PIZZY  
ZŮSTÁVÁ KŘUPAVÁ

MOŽNOST STOHOVÁNÍ

Chladicí kazety Camchiller® (CP2632443)  
nebo topné vložky Camwarmer® (HP2632444)

MÍSTO PRO CEDULI S POPISEM 
pro identifikaci obsahu

m

 – Systém výstupků a žlábků na rozích nádoby zajišťuje stabilní 
uchycení a bezpečnou přepravu potravin

 – Systém ventilačních otvorů pro odvod páry z komory za účelem 
zachování křupavého těsta pizzy

 – Tloušťka izolace: 30 mm
 – Velmi nízká hmotnost (hustota: 30 g/l)
 – Ergonomické rukojeti pro snadné přenášení
 – Místo pro štítek s popisem pro identifikaci obsahu
 – Stohovatelný
 – Snadno se udržuje v čistotě
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky na obaly pro přímý styk  
s potravinami

 – Termoizolační box s těsnícím víkem pro bezpečné skladování 
potravin během přepravy a skladování, zvláště užitečný v 
gastronomii a cateringu, kde je vyžadována vysoká odolnost proti 
mechanickému poškození a udržení stabilní teploty uvnitř nádoby

 – Určen pro přímý i nepřímý styk s potravinami
 – Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu pokrmů až 4 hodiny
 – Vhodný pro použití v teplotním rozsahu od -40°C do 120°C
 – Vyroben z pěnového polypropylenu (EPP), extrémně odolného proti 
mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez freonů, 100% 
recyklovatelný 

 – Plnění shora, což výrazně zlepšuje přepravu kartonů s pizzou
 – Svislé vnitřní drážky usnadňují vkládání a vyjímání nádob

TERMOIZOLAČNÍ BOX NA PIZZU CAM GOBOX®, HORNÍ PLNĚNÍ
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EPPCTS110

CP3253443
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kód vhodné pro mm €

CD3253EPP158 Cam GoBox® GN 1/1 692x426x(H)167 100,00
CD4060EPP158 Cam GoBox® 4060 710x510x(H)167 139,00

kód vhodné pro mm €

HP2632444 Cam GoBox® GN 1/2 325x265x(H)30 50,00
HP3253444 Cam GoBox® GN 1/1 530x325x(H)30 111,00

kód vhodné pro mm €

CP2632443 Cam GoBox® GN 1/2 325x265x(H)30 50,00
CP3253443 Cam GoBox® GN 1/1 530x325x(H)30 78,50

kód vhodný mm €

EPPCTS110 EPP160110 & EPP180LH110 600x400x(H)87 31,50
kód mm €

EPPCTL110 688x400x(H)87 31,50

ADAPTÉR PRO CHLADICÍ VLOŽKKU  
CAMCHILLER® GN 1/1

ADAPTÉR PRO CHLADICÍ VLOŽKKU  
CAMCHILLER® GN 1/1

 – Určen pro přepravu termoizolačních boxů na tácy 600x400 mm  
řady Cam GoBox®, usnadňuje zpracování velkých objednávek

 – Vybaven 4 otočnými kolečky, 2 s brzdou, pro snadnou manipulaci
 – Vyroben z odolného plastu ABS
 – Barva: červená
 – Nosnost: 250 kg
 – Čistá hmotnost: 5,27 kg

 – Umožňuje prodloužení skladování potravin ve vysoké teplotě během 
přepravy

 – Lze umístit do všech termoizolačních boxů, které pojmou rozměr 
GN 1/2

 – Před použitím je třeba vložku ponořit na 40 min do horké vody
 – Lze použít opakovaně
 – Lze mýt v myčkách na nádobí
 – Čistá hmotnost: 1,75 kg
 – UPOZORNĚNÍ: Ohřívací vložka snižuje vnitřní výšku termoizolačního 
boxu o 30 mm

OHŘÍVACÍ VLOŽKA CAMWARMER® GN 1/1, ČERVENÁ
 – Umožňuje prodloužení skladování potravin v nízké teplotě během 
přepravy

 – Lze umístit do všech termoizolačních boxů, které pojmou rozměr 
GN 1/1

 – Před použitím je třeba vložku zmrazit na dobu min. 8 h v horizontální 
poloze

 – Lze použít opakovaně
 – Lze mýt v myčkách na nádobí
 – Čistá hmotnost: 3,9 kg
 – UPOZORNĚNÍ: Chladicí vložka snižuje vnitřní výšku termoizolačního 
boxu o 30 mm

CHLADÍCÍ VLOŽKA CAMCHILLER® GN 1/1, MODRÁ

VOZÍK CAMDOLLY® PRO TERMOIZOLAČNÍ BOXY  
CAM GOBOX®, GN 1/1



807002
802083

802076

445Ceny bez DPH

**

*

Dvě vrstvy jsou možné v případě šálků o objemu do 350 ml.

Jedna vrstva je doporučovaná výhradně v případě manipulace 
šálků s horkými nápoji. Používejte víčka, abyste zabránili 
rozlévání během transportu

kód Počet nápojů Počet držáků

EPP180xxx 15 (v jedné vrstvě)
30 (ve dvou vrstvách)

5 (v jedné vrstvě)
10 (ve dvou vrstvách)

EPP160xxx 15 5

kód ø délka (mm) €

802076 ø190 ø190 7,80

 – Vyrobeno z polykarbonátu
 – Vhodné do myčky
 – Hodí se do nádoby na zmrzlinu 802083, 807002

VÍKO NA NÁDOBU NA ZMRZLINU KULATÉ

NÁDOBA NA ZMRZLINU, KULATÁ
 – Vysoce kvalitní profesionální výrobek
 – Zhotovena z leštěné nerezové oceli AISI 201 o tloušťce 0,9 mm
 – Velmi pevná konstrukce
 – Zaoblené hrany pro snadné čištění
 – Pro použití použít v chladničkách a mrazničkách
 – Vhodné do myčky na nádobí
 – Víko se prodává samostatně (802076)

kód litry mm €

807002 7 ø200x(H)245 32,00

kód litry mm €

802083 7.3 ø200x(H)250 43,00

 – Vyrobeno z leštěné nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 0,8 mm
 – Zaoblené okraje pro snadné udržování čistoty
 – Lze použít v chladničkách i mrazničkách
 – Vhodné do myčky
 – Čistá hmotnost: 1,04 kg
 – Víko se prodává samostatně (802076)

NÁDOBA NA ZMRZLINU KULATÁ, PROFI LINE

Držák nápojů (EPPBEVH1)
Zúžené oddíly se vejdou do více velikostí šálků; 

max.: 71 mm na spodním okraji, 89 mm na 
horním okraji

kód mm €

EPPBEVH1110 114x325x(H)125 7,25

 – Určen pro stabilizaci nápojových šálků během přepravy
 – Vyroben z odolného polypropylenu
 – Jeden držák pojme 3 šálky o objemu od 0,35 l do 0,7 l
 – Lze sloučit do modulů
 – Zúžené otvory na šálky pro různé velikosti šálků
 – Maximální průměr šálků: 
 – horní hrana do ø89 mm, spodní hrana do ø71 mm
 – Lze mýt v myčce nádobí
 – Přizpůsobeno pro termoizolační box na nápoje Cam GoBox® 
(EPPBEVBKST110 - pojme až 5 držáků na 15 nápojových šálků)

MODULÁRNÍ DRŽÁK NÁPOJŮ PRO TERMOIZOLAČNÍ 
BOX EPPBEVBKST110

kód barva mm €

  Černá 600x400x(H)34 20,00
EPP3253LID360 Zelená 600x400x(H)34 27,50
EPP3253LID361 Žlutá 600x400x(H)34 27,50
EPP3253LID362 Modrá 600x400x(H)34 27,50
EPP3253LID363 600x400x(H)34 27,50
EPP3253LID365 Červená 600x400x(H)34 27,50

 – Určené pro použití s termoizolačními boxy Cam GoBox® s horním 
plněním pro snadné rozlišení a oddělení boxů během přepravy

 – Vyrobeno z pěnového polypropylenu (EPP), extrémně odolného proti 
mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, bez freonů,  
100% recyklovatelné

 – Čistá hmotnost: 28 g
 – Lze mýt v myčce nádobí

VÍKO PRO TERMOIZOLAČNÍ BOXY CAM GOBOX®  
S HORNÍM PLNĚNÍM


