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We helpen u graag.

Pallethoezen

Bij relatief lange transporten waarbij goederen aan 
extreme externe omstandigheden kunnen worden 
blootgesteld, kan het constant koel houden van uw 
goederen een flinke uitdaging zijn. Veel versproducten 
zijn namelijk niet alleen gevoelig voor licht en vocht, 
maar ook voor te hoge of onregelmatige temperaturen. 
Vervoer op een lage en constante temperatuur is 
nodig om de kwaliteit van de producten te behouden. 
Pallethoezen kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Een pallethoes is een zak die geheel om een gevulde 
pallet geschoven kan worden, en de inhoud beschermt 
tegen temperatuurinvloeden van buitenaf. De 
buitenkant van de hoes is namelijk voorzien van een 
hoogwaardige aluminiumcoating. Dit versterkt de 
isolerende werking van de pallethoes. Bovendien 
worden warmte-energie en straling gereflecteerd aan 
de buitenkant. Aan de binnenkant van de pallethoes 
kan juist de koude lucht worden gereflecteerd. Het 
werkt als het ware als een zonnescherm op een auto 
die in de brandende zon staat. 

De pallethoezen van De Ridder Packaging zijn gemaakt 
van compacte folie met een hoge dichtheid, wat de 
isolatiewaarde van de hoezen verhoogt. Ze hebben 
een bewezen kwaliteit, waardoor goederen ook 
tijdens langdurige transporten en ongeacht externe 
omstandigheden op een stabiele temperatuur blijven.

Toepassingen
Pallethoezen kunnen zowel ingezet worden om 
producten die koel verzonden moeten worden koud 
te houden als om producten die warm verzonden 
moeten worden warm te houden. Wanneer u koel wilt 

vervoeren, kunt u 
de pallethoezen 
gebruiken in 
combinatie met 
koelelementen, 
zoals bijvoorbeeld 
gelpacks. 
Deze oplossing 
wordt veelal 
gebruikt bij lange 
transporten van 
AGF-producten 
(Aardappelen, 
Groente en Fruit), 
zoals bijvoorbeeld 
champignons en 
zacht fruit.

Doordat de 
pallethoezen 
gemaakt zijn 
uit één stuk, kan warme lucht geen weg tot de te 
vervoeren goederen vinden. Het is verstandig om ook 
de bodem van de pallet goed af te dekken, zodat 
warme lucht op geen enkele wijze haar toegang kan 
vinden tot de kwetsbare producten. Zo kunnen uw 
goederen voor lange tijd gekoeld blijven, zonder dat 
er tijdens transport elektriciteit aan te pas hoeft te 
komen. Dit biedt u de flexibiliteit om uw goederen 
opeenvolgend met verschillende transportmiddelen 
te vervoeren. Zo worden de pallethoezen bijvoorbeeld 
veelvuldig ingezet tijdens vliegtuigtransporten.

Levering
De pallethoezen zijn leverbaar in geschikte afmetingen voor zowel Europallets 
als voor Blokpallets. Ook in de hoogte van de pallethoes zijn er verschillende 
mogelijkheden. Neem voor meer informatie of vragen gerust contact met ons op.

Product Afmeting
Pallethoes Europallet 83x123x148,5 cm
Pallethoes Blokpallet 103x123x148,5 cm


