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1032 Bakker for innveiing av fiskefilét, små (11 L)

1033 Bakker for innveiing av fiskefilét, store (15 L)

BAKKER FOR INNVEIING AV FISKEFILÉT
Art. nr. 1032/1033 

Termoplast produserer en type plastbakker 

av høy kvalitet spesielt utviklet for 

fiskeindustrien.  

Disse har vært bestselgere i flere år, og er i 

dag i bruk på små og store fiskefartøy langs 

hele kysten. Bakkene passer for eksempel 

bra til bruk for fiskefilet, rogn og rundfisk.

Bakkene produseres i polyetylen

(PE-HD), noe som gjør at bakkene er svært 

slitesterke og lett å holde rene. Produktet er 

godkjent av Mattilsynet. 

Plastbakkene er stablebare, og kan derfor 

lett ryddes vekk når de ikke er i bruk.

I tillegg til standardbakkene vi leverer kan vi 

også lage spesialtilpassede bakker etter dine 

behov. Vi har blant annet levert store bakker 

beregnet for spesialtransport på flyplasser.

 

 

48 cm 

Store: 13cm 

Små: 10cm 
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Bakker for innveiing av fiskefilét, små (11 L) 

Bakker for innveiing av fiskefilét, store (15 L) 

BAKKER FOR INNVEIING AV FISKEFILÉT

- Fra idé til ferdig produkt…

en type plastbakker 

av høy kvalitet spesielt utviklet for 

flere år, og er i 

dag i bruk på små og store fiskefartøy langs 

Bakkene passer for eksempel 

bra til bruk for fiskefilet, rogn og rundfisk. 

Bakkene produseres i polyetylen-plast  

HD), noe som gjør at bakkene er svært 

olde rene. Produktet er 

Plastbakkene er stablebare, og kan derfor 

lett ryddes vekk når de ikke er i bruk. 

I tillegg til standardbakkene vi leverer kan vi 

også lage spesialtilpassede bakker etter dine 

levert store bakker 

beregnet for spesialtransport på flyplasser. 

BESTSELGER

30 cm 
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BAKKER FOR INNVEIING AV FISKEFILÉT          

Fra idé til ferdig produkt… 

BESTSELGER! 


