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BOXY  PRO  KYNÁRNY 
 
Box pro kynárny slouží ke kynutí potravin či surovin, které vyžadují řízený teplotní režim. 
Díky modernímu řešení zajišťuje box udržení potřebného teplotního spádu a zabezpečuje 
požadované hygienické podmínky. Box je určen pro rozsah teplot 0°C až +60°C. 
 
Izolovaný box vyráběný naší firmou je kompletně sestaven ze sendvičových panelů a osazen 
izolačními dveřmi. 
 
Panely jsou oboustranně opláštěny plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6mm, izolační jádro je 
tvořeno tvrdou polyuretanovou (PUR) pěnou. Při výrobě je zaručeno dokonalé přilnutí pěny k 
plášti, čímž vzniká samonosný, velmi lehký, konstrukční panel s vynikajícími izolačními 
vlastnostmi.  
 
Systém napojení panelů pero-drážka a speciální zámkový spojovací systém umožňují přesnou a 
rychlou montáž a trvale zaručují pevnost a tuhost konstrukce boxu. Spolu s použitými trvale 
pružnými tmely zajišťují dokonalou parotěsnost a tím prakticky neomezenou životnost izolace. V 
konstrukci jsou důsledně přerušeny tepelné můstky.  
           
Box na bázi sloupkového systému (PUR panel tl. 75mm, k=0,27W/m2K), je nabízen 
s vnitřními půdorysnými rozměry v modulu 250mm, vnější půdorysné rozměry jsou u kynárny 
s izolací 75mm větší o 150mm. 
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Box na bázi lištovaného systému (PUR panel tl. 50mm, k=0,44W/m2K) je nabízen s vnitřními 
půdorysnými rozměry cca odvozených od modulu 250mm a vzájemného přesahu rohových 
panelů, vnější půdorysné rozměry jsou u kynárny s izolací 50mm větší o 100mm. 
Výška boxu je variabilní (za standard pro menší boxy je považována vnitřní výška 2000mm). 
Box lze sestavovat do různých funkčních kombinací a používat příčky dle prostorových 
možností potřeb a přání uživatele. 
 
Strop zhotovený z PUR panelů tl. 75mm nebo 50mm je samonosný max. do délky 6000mm. 
Strop není pochůzný a nesmí být zatěžován dalšími břemeny. U větších rozměrů boxu musí být 
stropní panely přivěšeny ke stropní konstrukci budovy. 
 
Podlaha boxu je izolována stavebně. 
 
Box je opatřen vstupními otočnými izolačními dveřmi v pravém nebo levém provedení. Křídlo 
dveří je opatřeno tzv. zavíračem, který zajistí dokonalé přilnutí těsnění. 
 
Box je z výrobního závodu expedován v demontovaném stavu na paletě (paletách). 
 
Box je možné doplnit o další výbavu: např. osvětlení vč. elektrorozvodů, akustickou a 
světelnou signalizaci pro uzavřenou osobu, signalizaci osvětlení, teploměr prostorové teploty, 
lišty rohové (zaoblené) nebo ochranu stěn plastovými lištami nebo deskami. Na přání lze dodat 
dveře se zabudovaným kontrolním okénkem z izolačního dvojskla. 
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