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Idealisk för varm och kall mat

KÄNGABOX® har utmärkta isoleringse-
genskaper och kan användas från -40°C 
till +120°C. 

Kapabel att användas tufft

Ultra-lätt ändock extremt robust tack 
vare den höga densiteten och styrkan av 
EPP. Kängabox erbjuder en stabil design 
samtidigt som den är stötabsorberande, 
vilket ger optimalt skydd för känsligt inne-
håll. Utan sömmar och limmade skarvar, 
tillverkad i ett stycke så är Kängabox ex-
tremt hållbar.

Perfekt passform!

KÄNGABOX® boxar och lock är perfekt 
anpassade för varandra vilket erbjuder 
högre isoleringsförmåga och bättre sta-
bilitet när de staplas.

Lita på täthet

Varmt, kallt, vätska eller lukter: Du kan 
lita på att Kängabox Professional erbjud-
er en säker lösning. 
Tack vare perfekt passform på lock och 
box samt den unika släta ytan invändigt 
kan inget tränga igenom boxen. 
Detta gör Kängabox till en hygienisk och 
säker transportlösning för alla dina 
behov.

ScanBox förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra samtliga produkter i denna katalog utan föregående meddelande. 

ScanBox Thermo Products AB
Adress: Ekängsvägen 1, P.O. Box 13, SE-293 21 Olofström, Sweden. 

tel +46 (0)454 30 83 00. fax +46 (0)454 30 83 30. e-mail: info@scanbox.se, www.scanbox.se
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KÄNGABOX® Expert GN
Thermoboxen för proffs

Ultralätt, perfekt tätade lock och motståndskraftig yta: när du transporterar GN kantiner så erbjuder 
Kängabox Expert GN maximal ergonomi och säkerhet. Utvändigt finns även ytor för märkning av boxar-
na.De höga stapelkanterna med låsfunktion erbjuder säker stapling. Kängabox Expert GN är tillgänglig i 
10 attraktiva färger och 7 storlekar.

• Lätta att rengöra

• Mycket bra isoleringsförmåga

• Rundade hörn för säker transport

• Ergonomiskt utformade handtag

• Ultra lätt konstruktion

• Slag och reptålig yta

• 100% genomfärgad

• Diskmaskinssäker upp till 80°C

• Idealisk för både varm och kall samt fryst mat

Tillgängliga storlekar
KÄNGABOX® Expert GN 1/1

KÄNGABOX® Expert Mini

1,5 l

KÄNGABOX® Expert GN 1/1
Art. nr. Ytter Inner Vikt   Volym

dim. mm dim. mm

EX1117-XX* 600x400x180 538x338x117 1,2 kg  21 l

EX1167-XX* 600x400x230 538x338x167 1,4 kg  30 l

EX1217-XX* 600x400x280 538x338x217 1,6 kg  39 l

EX1257-XX* 600x400x320 538x338x257 1,7 kg  46 l

KÄNGABOX® Expert GN 1/2
Art. nr. Ytter Inner Vikt   Volym

dim. mm dim. mm

EX2117-XX* 390x330x180 330x270x117 0,7 kg  10 l

EX2167-XX* 390x330x230 330x270x167 0,8 kg  15 l

EX2217-XX* 390x330x280 330x270x217 0,9 kg  19 l

 KÄNGABOX® Expert Mini
Art. nr. Ytter Inner Vikt   Volym

dim. mm dim. mm

EX3075-XX* 210x160x115 180x130x75 0,1 kg  1,5 l

KÄNGABOX® Expert GN 1/1

10 l    15 l     19 l 

Färger

Svart - SZ   Lime - LE

 Blå - BU         
   
Röd - RT  

* Ersätt XX i artikelnumer med färgkod enligt ovan.

KÄNGABOX® Professional
Thermoboxen som är 100% tät

Världsunik konstruktion med en tät och slät invän-

dig yta för extra lätt rengöring. 

Kängabox Professionals unika invändiga yta är helt 

tät för vätskor, ånga och lukter. Dessutom med 

ett perfekt tätat lock för ännu bättre isoleringse-

genskaper. Den koniska invändiga designen i GN 

format med infällda fack i sidorna säkerställer att 

man lätt kan ta ut kantinerna. Utvändigt finns även 

ytor för märkning av boxarna. 

Tillgänglig i 10 trendiga färger.

• Helt slät insida

• Lätta att rengöra

• Mycket bra isoleringsförmåga

• Idealisk för både varm och kall samt fryst mat

• Rundade hörn för säker transport

• Ergonomiskt utformade handtag

• Ultra lätt konstruktion

• Slag och reptålig yta

• 100% genomfärgad

• Diskmaskinssäker upp till 80°C

Tillgänglig storlek
KÄNGABOX® Professional GN 1/1

48 l

KÄNGABOX® Professional GN 1/1
Art. nr. Ytter Inner Vikt   Volym

dim. mm dim. mm

PR1260-XX* 600x400x330 540x340x260 1,7 kg  48 l

Färger

Svart - SZ   Lime - LE

 Blå - BU         
         
Röd - RT  

* Ersätt XX i artikelnumer med färgkod enligt ovan.




