
סדרת תיבות תרמיות מפוליפרופילן מוקצף – EPP לאחסון ושינוע מוצרי מזון 

של פוליביד

לחיסכון כספי
תיבות                               מיוצרות בטכנולוגיה 
במיוחד  גבוהה  עמידות  להם  המקנה  ייחודית 

לאורך זמן, ומאפשרת שימוש מאסיבי חוזר,
רב-פעמי, כמעט ללא בלאי.

לתיבות                                   כושר בידוד מעולה מחום
המזון,  טמפרטורת  על  שמירה  המאפשר  ומקור 
במשך שעות ארוכות*  )קצב איבוד חום/קור נמוך 
יעילות בטווח  מ–2 מעלות צלזיוס בשעה(. התיבות 

.)+(c0120 עד )-(c040 טמפטורות מ

לשמירה על טריות המזון ואיכותו

לנוחות מרבית וקלות בשינוע
תיבות                               בעלות משקל קל 

במיוחד וחוזק גבוה, הן נוחות מאוד לניוד, להובלה 
ולשינוע. התיבות עמידות וניתנות לשטיפה במדיח 

תעשייתי בדטרגנטים שונים.

תיבות                                  הן תוצרתה של 
תעשייה ישראלית מובילה. התבניות מיוצרות 
במפעלי חברת "פוליביד"  השוכנים בקיבוץ 
משמר הנגב, ומפרנסים מאות משפחות 

בישראל.

כי בשבילי - רק ישראלי !

 01-171-5270
גסטרונום גובה 27

59.5X39X31.7 :מידות חוץ בס"מ
53.5X33X27 :מידות פנים בס"מ

כמות בחבילה: 4

 01-170-5000
תיבה ל-40 מנות אישיות

52.5X42.6X35 :מידות חוץ בס"מ
46.3X36.7X29.5 :מידות פנים בס"מ

כמות בחבילה: 4

01-172-5210
28 מנות אישיות עם מחיצה פונקציואלית 

להפרדה בין אזורים חמים וקרים
52.5X42.6X28 :מידות חוץ בס"מ

46.3X36.7X22.5 :מידות פנים בס"מ
כמות בחבילה: 3

 01-171-5220
גסטרונום גובה 22

59.5X39X25.7 :מידות חוץ בס"מ
53.5X33X22 :מידות פנים בס"מ

כמות בחבילה: 3

תיבות                               מותאמות לניוד מזון בתבניות 
גסטרונום, תבניות אלומיניום חד פעמיות ועוד.
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