


Warm blijft warm, koud blijft koud. 
Geschikt voor elke vloeistof – met de Iso-Producten van 
temp-rite International krijgt u isolatie in grote 
verscheidenheid van vormen. Warm blijft warm - koud 
blijft koud - zonder kostbare energie. De thermische 
eigenschappen maken het opwarmen of koelen 
overbodig.

Voor het aanbieden van dranken, soepen en pappen biedt temp-rite een assortiment van 

Iso-Producten aan bestaande uit Iso-Bekers, Iso-Kommen en Iso-Kannetjes in diverse 

maten. Deze kunststoffen dubbelwandig en met polyurethaanschuim-gevulde producten 

zijn lichtgewicht en ideaal voor mobiel gebruik. De Iso-Producten zijn absoluut smaak- 

en reukloos, stapelbaar en vaatwasmachinebestendig. 

Als afdekking zijn diverse (disposables) deksels verkrijgbaar. 

Het gebruik van een deksel draagt bij aan de hygiëne, aan 

behoud van temperatuur en voorkomt morsen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Temp-Liquid lijn of over andere producten van temp-rite 

International? Kijk dan op onze website, www.temp-rite.eu of neem contact op met één 

van onze medewerkers.

W
anneer u warme vloeibare producten zoals bijvoorbeeld koffie, 

soep of pap in een Iso-Product schenkt met een temperatuur 

van 85ºC, zal de vloeistof na een uur nog boven de 70ºC zijn. 

De dubbelwandig en polyurethaanschuim-geïsoleerde kunststof

Iso-Producten garanderen een minimale temperatuurdaling. 
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Temperatuurverloop in de Drink-Tainer

Temperatuurcurve uitgedrukt in uren

We moeten de patiënten regelmatig 

confronteren met lange dagen van liggen. 

Dat schrikt hen af. Veel lezen en veel 

bezoek - dat helpt. Regelmatig iets

lekkers eten. Patiënten mogen kiezen 

wat ze willen. En het zelf eten en 

drinken gaat geweldig. Er zijn echt 

goede hulpmiddelen die het voor

zowel de liggende patiënten als

voor de medewerkers vereenvoudigen.

Diëtiste
In de grafiek een overzicht van 

het temperatuurverloop binnen 

8 uren. Evenzo blijven koude 

producten langer fris.
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