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Technische specificaties 

De EcoCoolbox ontleent z’n prestaties aan de hoge isolatiewaarde van de kartonvezels en de 
wanddikte van de verpakking. De verzenddoos kan worden uitgevoerd met een maximale 
wanddikte van 40 mm. 

Voor de toepassing van de kartonvezels als isolatiemateriaal is een Europees octrooi 
verkregen. 

Voor de verpakking gelden de onderstaande eigenschappen; 

• Vochtregulering van minimaal 8,8% 

• Thermisch geleidingscoëfficiënt:  
λ = 0,036 W/(m.k) 

• Soortelijke warmte: 2020 J/kg 

Extra bescherming 

Door het toevoegen van extra isolatie packs met kartonvezels kan naar wens de 

isolatiewaarde worden verhoogd en een bescherming geboden worden voor impact tijdens 

transport. 

De EcoCoolBox kan op klantverzoek in verschillende maten worden vervaardigd in 

verschillende maatvoeringen, wanddikten en kartonkwaliteiten. Voor de bescherming van 

levensmiddelen worden altijd schone kartonvezels (vrij van minerale oliën) toegepast. 

 

 
Thermische eigenschappen 

De EcoCoolBox kan conform het 

ISTA 7E zomer profiel met een 

gemiddelde temperatuur van 27C 

producten gedurende 36 tot 57 uur 

tussen de 2C en 8C houden. 

De EcoCoolBox is ook zeer geschikt 

voor het vervoer van 

diepvriesproducten. In combinatie 

met droogijs kan zeker 24 uur 

transporttijd worden overbrugd. 
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Leveringsvarianten en formaten EcoCoolBox 

Panelen Inhoud Wanddikte Belading

Lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte Liter MM KG

Art.nr. 10.001

Standaard 395 295 295 330 235 235 2 18,2 29 15

Art.nr. 10.005

XL 600 400 375 520 325 300 4 49,8 34 25

BinnenmatenBuitenmatenEcoCoolBox

Formaten

EcoCoolBox 395X295X295MM kraft zonder logo

Artikelnr: 10.001

Compleet opgezet 48 stuks / pallet (europallet 

80x120), minimale afname 96 stuks 

Componenten plat 144 stuks  / pallet (blokpallet 

100x120), minimale afname 96 stuks

EcoCoolBox 395X295X295MM wit met logo  

Artikelnr: 10.003

Compleet opgezet 48 stuks / pallet (europallet 

80x120), minimale afname 96 stuks 

Componenten plat 72 stuks  / pallet (blokpallet 

100x120), minimale afname 144 stuks

EcoCoolBox 600X400X375MM kraft zonder logo

Artikelnr: 10.005

Compleet opgezet 20 stuks / pallet  (europallet 

80x120), minimale afname 40 stuks

Componenten plat 60 stuks / pallet (blokpallet 

100x120), minimale afname 60 stuks


