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PRODUSUL LUNII MARTIE 2022 

 
Recipient termic pentru alimente 
Termosul alimentar este perfect pentru depozitarea și transportul alimentelor, rezistent la impact 
si la manipularea brutală în toate mediile. Recipientele termice pentru alimente sunt furnizate 
spitalelor, companiilor agricole, serviciilor de catering în aer liber și oriunde aveți nevoie să vă 
păstrați mâncarea caldă pentru o perioadă lungă de timp. 
 

 
Vas interior din aluminiu 
Corp acoperit cu un strat termoplastic pentru contactul cu alimentele. 
Polietilenă termoizolată utilizată pentru izolarea containerelor 
La o temperatură de 15°C, temperatura alimentelor se menține între 90°C și 50°C timp de șase 
ore. 
În plus, termosurile pot fi folosite ca recipiente mari pentru depozitarea produselor vrac! 
Termosele protejează alimentele de umezeală, astfel încât pot stoca pastele, sare, zahăr, diverse 
cereale! 
Folosim vopsea cu pulbere termoplastică pentru acoperirea exterioară de protecție a termosului. 
Acoperirea din plastic este procesul de aplicare a unui material termoplastic pe suprafața 
obiectelor metalice pentru a oferi rezistență pe termen lung la coroziune, impact și substanțe 
chimice, oferind în același timp un finisaj decorativ atractiv. 
Materialele plastice tind să fie aplicate puțin mai groase decât vopselele standard și sunt în 
general impermeabile la apă sau la substanțe chimice agresive. 
Prin urmare, termoplastele sunt ideale pentru protecția pe termen foarte lung a metalului. 
 
Învelișul pe care îl folosim este cel mai dur din gama noastră. 
Ca atare, are o excelentă rezistență la zgârieturi și abraziune. 
Acoperirea este conformă cu cerințele pentru aprobarea FDA pentru contactul cu alimentele. 
 
2. Recipientul interior 
Vasul interior al termosului poate fi realizat prin ambutisare adâncă a aluminiului, deci este fără 
sudură sau din oțel inoxidabil. Ca rezultat, este sigur pentru igiena nutriției. Materialele sunt 
aprobate pentru contactul cu alimentele. 
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Date tehnice: 
Vas termic alimente 6 L:  260x260x255 mm, greutate 3,1 kg 
Vas termic alimente 12 L: 260x330x405 mm, greutate 4,8 kg 
Vas termic alimente 24 L: 340x400x474 mm, greutate 7,0 kg 
Vas termic alimente 36 L: 395x472x534 mm, greutate 8,7 kg 
 
Produse in stoc producător,cu recipient interior AL: 

Vas termic alimente 6L RAL6005 – aproximativ 500 buc pe stoc – 53,00 euro/buc 
Vas termic alimente 12L RAL6005 – aproximativ 800 buc în stoc – 68,00 euro/buc 
Vas termic alimente 24L RAL6005 – aproximativ 400 buc în stoc – 86,00 euro/buc 
Vas termic alimente 36L RAL6005 – aproximativ 40 buc în stoc – 102,00 euro/buc 
 
 
Conditii comerciale : 

Preturile nu contin TVA 

Transportul este inclus in pret. 

Valabilitate oferta : 30 zile 

Garantie : 2 ani 

Termen de livrare : 1-3 saptamani de la confirmarea comenzii si plata avansului 

Conditii de plata : 70% avans, 30% in termen de 10 zile de la livrare cu OP, calculate la cursul 

Bancii TRANSILVANIA din ziua facturarii. 

 
 
Intocmit, 
 
Bogdan Morcovescu 
0728-144.771 
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