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Thermo Cooling çantalara dair her şey için bir 
numaralı kaynağınız olan Thermobag’e hoş geldiniz. 

Sizlere en son trendlere, müşteri geri bildirimlerine ve 
yenilikçiliğe odaklanan en iyi Thermo Cooling çantaları 

sunabilme taahhüdüyle çalışmaktayız.

Bu işe ilk başladığımızda, en soğuk ortamı 
sağlayabilecek ve en havalı Thermo Cooling çantayı 
imal etme tutkumuz bizi çok kapsamlı araştırmalar 

yapıp en son teknoloji ve tasarım trendlerini 
kullanmaya zorladı. Bu sayede Thermobag sizlere 

dünyanın en gelişmiş Thermo Cooling çanta 
modellerini sunabilmektedir.  

Dünyanın dört yanında hizmet verebildiğimiz bu 
aşamada, tutkumuzu yansıtabilmenin heyecanı ve 

gururu içindeyiz.
Ürünlerimizi size sunabiliyor olmak bize gerçekten 

büyük heyecan veriyor. Umarız sizler de ürünlerimizi 
bizim kadar severek ve beğenerek kullanırsınız.



0504

Soğuk içeceklerinizi taşımak için yalıtımlı şık soğutucu 

çantalarımız, en sevdiğiniz içeceklerinizi pikniklere, partilere, 

plaja ya da diğer etkinliklere götürmenize olanak tanır.

Soğutucu çantalarımızda, kaliteli, sızdırmaz, yüksek 

yoğunlukta köpük yalıtım malzemesi kullanılmış olup hem hafif 

hem de son derece sağlamdır. Patentli köpük teknolojisinin 

kullanıldığı tamamen yalıtımlı çantalarımızın kalın termal 

duvarları, saatte sadece 0,2° ısı kaybı ile, 12 saat boyunca 

yiyecek ve içeceklerinizin ısısını muhafaza eder. Buz aküsü 

ve buz jeli desteğiyle bu süre daha da uzatılabilir. Çantanın 

önceden soğutulması gerekli değildir.

Darbelere dayanıklı çantalarımız, üst kısımdaki su geçirmez 

fermuarla açılır. Şişe sabitleyici separatörlerin kullanıldığı 

soğutucu bölmeleri, içeceklerinizin şekline göre tam olarak 

ayarlanır ve şişelerinizi soğuk tutar. Soğutma bölmeleri 

içeceklerinizi soğuk ve kuru tutar. Yüksek yoğunluklu yalıtım 

köpüğü, seyahat ederken yiyecek ve içeceklerinizin soğuk 

kalmasını sağlar ve korur.

Soğutucu çantalarımız, aileniz ve arkadaşlarınızla açık havanın 

keyfini çıkararak geçireceğiniz huzurlu günlerde size eşlik 

edecek mükemmel bir tercihtir. 

Portatiftir ve seyahatler için mükemmel bir yol arkadaşıdır! 

Şarap şişelerini kolaylıkla taşımak üzere sağlam deri sapları ve 

ayarlanabilir omuz askısı ile özenle üretilmiştir.

Yüksek kaliteli çantalarımız, gereksinim duyduğunuz zamanlarda, 

lamine kaplı EVA malzemesi ve iki yönlü ayırma sağlayan 

fermuarı ile mükemmel bir tercihtir.

Soğutucularımız, zarif tasarımı ve üstün kalitesi ile doğa ve 

macera tutkunları için muhteşem bir hediye seçeneği olabilir.

Ayrıca Fıçı tipi (KEG) soğutucularımız yolculuklarınız için işlevsel 

bir tercih olabilir. Patentli soğutucularımız aynı zamanda göze de 

hitap eden bir tasarıma sahiptir.

THERMOBAG’den 
İÇECEKLERİNİZ İÇİN 
ÇIĞIR AÇAN BİR 
YALITIM!
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THERMOBAG SOĞUTUCU MODELLERİ

Kutulu İçecek Soğutucuları

Fıçı tipi (KEG) Soğutucular

Şarap Şişesi Soğutucuları 

Mega Boy Soğutucular 
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Orta Boy Soğutucular

İnsülin Enjektör Soğutucusu
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KUTU İÇECEK 
SOĞUTUCULARI

 İLERİ SOĞUTMA PERFORMANSI

Soğutucu çantanın 3 katmanı bulunmaktadır. Dış katman, yüksek 

kaliteli sentetik kumaş ve lamineli sert poli-EVA malzemeden 

yapılmıştır. Orta katman, polimerik köpük teknolojisi ile yapılan 

benzersiz bir yalıtım katmanıdır. İç katman, soğutucuya ekstra 

sızdırmazlık sağlamak üzere polivinil asetat polimerden yapılmıştır. 

İç kısımdaki yüksek kaliteli yalıtım, saatte sadece 0,2° ısı kaybı ile,12 

saat boyunca yiyecek ve içeceklerinizin ısısını muhafaza eder. Buz 

aküsü ve buz jeli desteğiyle bu süre daha da uzatılabilir. Dış katman, 

yoğuşmasız ve çizilmez bir yüzeyle lamine sert EVA kopolimerden 

oluşurken, orta katman yüksek yoğunluklu Sealed Air patentli yalıtım 

köpüğünden yapılmıştır ve iç bölme tamamen sızdırmaz malzeme ile 

kaplanmıştır. 

 

 %100 SIZDIRMAZLIK ve DARBELERE DİRENÇ

Sert soğutucu çantada, delinmelere ve UV ışınlarına dayanıklı, su 

geçirmez ve sağlam bir dış katman bulunmaktadır Uçları kolay 

çekilebilen Hava ve Su Geçirmez Fermuar, soğutucu çantanın 

sızdırmaz olmasını mümkün kılmaktadır.

 PATENTLİ YALITIM MALZEMESİ: Sealed Air Şirketi tarafından 

temin edilen patentli poliüretan köpükten yapılmış yalıtım malzemesi. 

Poliüretan köpük, 12 saate kadar herhangi bir enerji kaynağı 

kullanmaksızın en uzun süreli soğuk muhafaza sağlar. Siyah Buz 

Akü bölmesi bulunan modelde, soğutucu, içecek kutularınızı 18 

saate kadar soğuk tutabilmektedir. Üstün kaliteli sert EVA kopolimer 

çanta, kırmızı, mavi, yeşil, kahverengi, siyah gibi herhangi bir renkte 

ya da müşteri talebine göre üretilebilir. Öğle yemeklerinde, plajda, 

piknikte, parkta, balık tutarken, maç öncesi pikniklerde, yürüyüşte, 

kamp yaparken veya bahçenizde kullanım için mükemmel bir yol 

arkadaşıdır.

 2 AYRI ŞEKİLDE TAŞINIR: Çıkarılabilir, yumuşak dolgulu omuz 

askısı ve üstten güçlendirmeli deri tutma sapları ile, dış kısmı sert olan 

soğutucu çantayı, hafif yükler için omzunuza asabilir ya da daha ağır 

yükler için çanta üstündeki tutma saplarını kullanabilirsiniz.

 MÜKEMMEL BOYUTLAR 

Buz Aküsü bölmesi bulunmayan 6-PACK Modelleri Dış boyutlar: 

28 x 21.5 x 23 cm (11” x 8 1 / 2” x 9”) (Uzunluk x Genişlik x 

Yükseklik), Boş ağırlık: 0.46kg, 50 cl (16 ounce) hacminde 6 kutu ya 

da 25cl (8.4 ounce) hacminde 8 kutu alabilir, otomobilinizin bagajına 

mükemmel bir şekilde yerleştirilebilir; sert malzemeden üretilen 

soğutucuların yalıtımlı bölgesi geniş bir şekilde açılarak içeceklerinize 

kolay bir erişim sağlar ve iç bölmenin rahat bir şekilde görülmesini 

mümkün kılar.

Buz Aküsü bölmesi bulunan 6-PACK Modelleri Dış boyutlar: 

28 x 21.5 x 25 cm (11” x 8 1 / 2” x 10”) (Uzunluk x Genişlik x 

Yükseklik), Boş ağırlık: 0.46kg, 50 cl (16 ounce) hacminde 6 kutu ya 

da 25cl (8.4 ounce) hacminde 8 kutu ve 1 adet 30 cl Siyah Buz Aküsü 

alabilir, otomobilinizin bagajına mükemmel bir şekilde yerleştirilebilir; 

sert malzemeden üretilen soğutucuların yalıtımlı bölgesi geniş bir 

şekilde açılarak içeceklerinize kolay bir erişim sağlar ve iç bölmenin 

rahat bir şekilde görülmesini mümkün kılar.
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Boyutlar:
- Standart Model
- Buz Akülü Model

 28 x 21.5 x 23 cm

 28 x 21.5 x 25 cm

Ağırlık:
- Buz Aküsü olmadan
- Buz Aküyle birlikte

0,46 kg

0,76 kg

Kapasite 6 adet 50 cl’lik İçecek Kutusu

8 adet 25 cl’lik İçecek Kutusu

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, haki 

yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo turuncu 

renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik tutamaklar ve ayarlanabilir 
omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB LC 2823 

Black Ice Pil 
içeceklerinizi 18 saate kadar 
serin tutar. 

Sentetik kumaş ile lamine 
edilmiş sert poli EVA 
malzemeden yapılmış dış katman

Omuz askı kayışı

Poliüretan köpük 
12 saate kadar güç kullanmadan 
en uzun soğuk süreyi sağlar.

Hava geçirmez Su Geçirmez 
Fermuar, kolay çekme halkalı, 
kasayı daha soğuk sızdırmaz bir 
şekilde tutar.

25 cm

21,5 cm

28 cm



1514



1716

ŞARAP ŞİŞESİ
SOĞUTUCULARI

 İLERİ SOĞUTMA PERFORMANSI

Soğutucu çantanın 2 katmanı bulunmaktadır. Dış katman, yüksek 

kaliteli sentetik kumaş ve lamineli sert poli-EVA malzemeden 

yapılmıştır. İç katman, polimerik köpük teknolojisi ile yapılan benzersiz 

bir yalıtım katmanıdır. İç kısımdaki yüksek kaliteli yalıtım, saatte 

sadece 0,2° ısı kaybı ile, 12 saat boyunca yiyecek ve içeceklerinizin 

ısısını muhafaza eder. Buz aküsü ve buz jeli desteğiyle bu süre daha 

da uzatılabilir. Dış katman, yoğuşmasız ve çizilmez bir yüzeyle lamine 

sert EVA kopolimerden oluşurken, orta katman yüksek yoğunluklu 

Sealed Air patentli yalıtım köpüğünden yapılmıştır ve iç bölme 

tamamen sızdırmaz malzeme ile kaplanmıştır.

 %100 SIZDIRMAZLIK ve DARBELERE DİRENÇ: Sert soğutucu 

çantada, delinmelere ve UV ışınlarına dayanıklı, su geçirmez ve 

sağlam bir dış katman bulunmaktadır Uçları kolay çekilebilen Hava ve 

Su Geçirmez Fermuar, soğutucu çantanın sızdırmaz olmasını mümkün 

kılmaktadır.

 

 PATENTLİ YALITIM MALZEMESİ

Sealed Air Şirketi tarafından temin edilen patentli poliüretan 

köpükten yapılmış yalıtım malzemesi. Poliüretan köpük, 8 saate 

kadar herhangi bir enerji kaynağı kullanmaksızın en uzun süreli soğuk 

muhafaza sağlar. Üstün kaliteli sert EVA kopolimer çanta, kırmızı, 

mavi, yeşil, kahverengi, siyah gibi herhangi bir renkte ya da müşteri 

talebine göre üretilebilir. Öğle yemeklerinde, plajda, piknikte, parkta, 

balık tutarken, maç öncesi pikniklerde, yürüyüşte, kamp yaparken 

veya bahçenizde kullanım için mükemmel bir yol arkadaşıdır.

 

 2 AYRI ŞEKİLDE TAŞINIR: Çıkarılabilir, yumuşak dolgulu omuz 

askısı ve üstten güçlendirmeli deri tutma sapları ile, dış kısmı sert olan 

soğutucu çantayı, hafif yükler için omzunuza asabilir ya da daha ağır 

yükler için çanta üstündeki tutma saplarını kullanabilirsiniz.

 

 MÜKEMMEL BOYUTLAR

5 Standart Şarap Şişesi için Soğutucu modeli: 

Dış boyutlar: 50 x 43 x 13 cm, Boş ağırlık: 0,80 kg.

5 adet 500 ml Bira Şişesi ya da 5 adet 350 ml Demi (yarım boy) 

Şarap Şişesine uygun soğutucu modeli: 

Dış boyutlar: 47 x 38 x 13 cm

3 Standart Şarap Şişesi için Soğutucu modeli: 

Dış boyutlar: 42 x 32 x 13 cm, Boş ağırlık: 0,45 kg
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Boyutlar:  42 x 32 x 13 cm

Ağırlık: 0,46 kg

Kapasite: 3 adet 750 ml Standart Şarap Şişesi

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, haki 

yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo turuncu 

renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik deri tutamaklar ve ayarlanabilir 
omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB SS 4213

32 cm

13 cm

42 cm
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Boyutlar:   47 x 38 x 13 cm

Ağırlık: 0,65 kg

Kapasite: 5 adet 375 ml Demi Şarap Şişesi

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, haki 

yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo turuncu 

renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik deri tutamaklar ve ayarlanabilir 
omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB SS 4713 

38 cm

13 cm

47 cm
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Boyutlar: 50 x 43 x 13 cm

Ağırlık: 0,80 kg

Kapasite: 5 adet 750 ml Standart Şarap Şişesi

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, haki 

yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo turuncu 

renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik deri tutamaklar ve ayarlanabilir 
omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB SS 5013 

43 cm

13 cm

50 cm
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FIÇI TİPİ
SOĞUTUCULAR  İLERİ SOĞUTMA PERFORMANSI

Soğutucu çantanın 3 katmanı bulunmaktadır. Dış katman, yüksek 

kaliteli sentetik kumaş ve lamineli sert poli-EVA malzemeden 

yapılmıştır. Orta katman, polimerik köpük teknolojisi ile yapılan 

benzersiz bir yalıtım katmanıdır. İç katman, soğutucuya ekstra 

sızdırmazlık sağlamak üzere polivinil asetat polimerden yapılmıştır. İç 

kısımdaki yüksek kaliteli yalıtım, saatte sadece 0,2° ısı kaybı ile, 

12 saat boyunca yiyecek ve içeceklerinizin ısısını muhafaza eder. Buz 

aküsü ve buz jeli desteğiyle bu süre daha da uzatılabilir. Dış katman, 

yoğuşmasız ve çizilmez bir yüzeyle lamine sert EVA kopolimerden 

oluşurken, orta katman yüksek yoğunluklu Sealed Air patentli yalıtım 

köpüğünden yapılmıştır ve iç bölme tamamen sızdırmaz malzeme ile 

kaplanmıştır. 

 %100 SIZDIRMAZLIK ve DARBELERE DİRENÇ

Sert soğutucu çantada, delinmelere ve UV ışınlarına dayanıklı, su 

geçirmez ve sağlam bir dış katman bulunmaktadır Uçları kolay 

çekilebilen Hava ve Su Geçirmez Fermuar, soğutucu çantanın 

sızdırmaz olmasını mümkün kılmaktadır.

 PATENTLİ YALITIM MALZEMESİ: Sealed Air Şirketi tarafından 

temin edilen patentli poliüretan köpükten yapılmış yalıtım malzemesi. 

Poliüretan köpük, 10 saate kadar herhangi bir enerji kaynağı 

kullanmaksızın en uzun süreli soğuk muhafaza sağlar. Üstün kaliteli 

sert EVA kopolimer çanta, kırmızı, mavi, yeşil, kahverengi, siyah gibi 

herhangi bir renkte ya da müşteri talebine göre üretilebilir. Öğle 

yemeklerinde, plajda, piknikte, parkta, balık tutarken, maç öncesi 

pikniklerde, yürüyüşte, kamp yaparken veya bahçenizde kullanım 

için mükemmel bir yol arkadaşıdır.

 POLİ KÖPÜK YALITIM MALZEMESİ: Poliüretan köpükten 

üretilmiş alternatif yalıtım malzemesi. Poliüretan köpük, 8 saate 

kadar herhangi bir enerji kaynağı kullanmaksızın uzun süreli soğuk 

muhafaza sağlar. Üstün kaliteli sert EVA kopolimer çanta, kırmızı, 

mavi, yeşil, kahverengi, siyah gibi herhangi bir renkte ya da müşteri 

talebine göre üretilebilir. Öğle yemeklerinde, plajda, piknikte, parkta, 

balık tutarken, maç öncesi pikniklerde, yürüyüşte, kamp yaparken 

veya bahçenizde kullanım için mükemmel bir yol arkadaşıdır.

 2 AYRI ŞEKİLDE TAŞINIR: Çıkarılabilir, yumuşak dolgulu omuz 

askısı ve üstten güçlendirmeli deri tutma sapları ile, dış kısmı sert 

olan soğutucu çantayı, hafif yükler için omzunuza asabilir ya da daha 

ağır yükler için çanta üstündeki tutma saplarını kullanabilirsiniz.

 MÜKEMMEL BOYUTLAR 

10 L ECO Junior KEG ya da ECO Meşrubat KEG’leri için 

soğutucu modeli: Dış boyutlar: Yükseklik 39 cm, Çap 35 cm, 

Boş ağırlık: 1,40 kg
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Boyutlar:  26 cm

Ağırlık: 0,66 kg

Kapasite: 10 Lt. Mini KEG

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, haki 

yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo turuncu 

renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ağır yükler için tutamaklar ve ayarlanabilir 
omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB FC 2626 

26 cm

25 cm
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Boyutlar:  35 cm

Ağırlık:  1,40 kg

Kapasite: 14 Lt. KEG

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, haki 

yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo turuncu 

renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ağır yükler için tutamaklar ve ayarlanabilir 
omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB FC 3535 

28 cm

35 cm
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MEGA BOY
ISI YALITIMLI
ÇANTALAR

 İLERİ SOĞUTMA PERFORMANSI

Soğutucu çantanın 3 katmanı bulunmaktadır. Dış katman sentetik 

kumaş ve lamineli sert poli-EVA malzemeden yapılmıştır. Orta 

katman, polimerik köpük teknolojisi ile üretilmiş benzersiz bir yalıtım 

katmanıdır. İç katman, soğutucuya ekstra sızdırmazlık sağlamak üzere 

polivinil asetat polimerden yapılmıştır. İç kısımdaki yüksek kaliteli 

yalıtım, saatte sadece 0,2° ısı kaybı ile, 12 saat boyunca yiyecek ve 

içeceklerinizin ısısını muhafaza eder. Buz aküsü ve buz jeli desteğiyle 

bu süre daha da uzatılabilir ve Siyah Buz Aküsü kullanıldığı zaman 

18 saate kadar soğuk tutar. Dış katman, yoğuşmasız ve çizilmez 

bir yüzeyle lamine sert EVA kopolimerden oluşurken, orta katman 

yüksek yoğunluklu Sealed Air patentli yalıtım köpüğünden yapılmıştır 

ve iç bölme tamamen sızdırmaz malzeme ile kaplanmıştır.

 PATENTLİ YALITIM MALZEMESİ

Sealed Air şirketi tarafından temin edilen patentli poliüretan 

köpükten yapılmış yalıtım malzemesi. Poliüretan köpük, 12 saate 

kadar herhangi bir enerji kaynağı kullanmaksızın en uzun süreli 

soğuk muhafaza sağlar. Siyah Buz Aküsü bölmesi bulunan modelde, 

soğutucu, içecek kutularınızı 18 saate kadar soğuk tutabilmektedir. 

Üstün kaliteli sert EVA kopolimer çanta, kırmızı, mavi, yeşil, 

kahverengi, siyah gibi herhangi bir renkte ya da müşteri talebine göre 

üretilebilir. Öğle yemeklerinde, plajda, piknikte, parkta, balık tutarken, 

maç öncesi pikniklerde, yürüyüşte, kamp yaparken veya bahçenizde 

kullanım için mükemmel bir yol arkadaşıdır.

 

 2 AYRI ŞEKİLDE TAŞINIR

Çıkarılabilir, yumuşak dolgulu omuz askısı ve üstten güçlendirmeli 

polimer tutma sapları ile, dış kısmı sert olan soğutucu çantayı, hafif 

yükler için omzunuza asabilir ya da daha ağır yükler için çanta 

üstündeki tutma saplarını kullanabilirsiniz.

 MÜKEMMEL BOYUTLAR

Otomobilinizin bagajına mükemmel bir şekilde yerleştirilebilir; sert 

malzemeden üretilen soğutucuların yalıtımlı bölgesi geniş bir şekilde 

açılarak içeceklerinize kolay bir erişim sağlar ve iç bölmenin rahat bir 

şekilde görülmesini mümkün kılar.
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Boyutlar:  53 x 38 x 19 cm

Ağırlık: 0,46 kg

Kapasite 26.250 cm3

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, 

lacivert, haki yeşil, gri, 

gold, kamo orman, kamo 

turuncu renklerinde 

üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik 
tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte 
üretim yapılmaktadır.

TB MC S 5319 

19 cm

38 cm

53 cm
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Boyutlar:  53 x 38 x 25,5 cm

Ağırlık: 0,69 kg

Kapasite 40.250 cm3

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, 

lacivert, haki yeşil, gri, 

gold, kamo orman, kamo 

turuncu renklerinde 

üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik 
tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte 
üretim yapılmaktadır.

TB MC M 5325 

25,5 cm

38 cm

53 cm
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Boyutlar:  53 x 38 x 31 cm

Ağırlık: 0,92 kg

Kapasite 49.000 cm3

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, 

lacivert, haki yeşil, gri, 

gold, kamo orman, kamo 

turuncu renklerinde 

üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik 
tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte 
üretim yapılmaktadır.

TB MC L 5331 

31 cm

38 cm

53 cm



4140
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ORTA BOY
SOĞUTUCULAR

 İLERİ SOĞUTMA PERFORMANSI

Soğutucu çantanın 3 katmanı bulunmaktadır. Dış katman sentetik 

kumaş ve lamineli sert poli-EVA malzemeden yapılmıştır. Orta 

katman, polimerik köpük teknolojisi ile üretilmiş benzersiz bir yalıtım 

katmanıdır. İç katman, soğutucuya ekstra sızdırmazlık sağlamak üzere 

polivinil asetat polimerden yapılmıştır. İç kısımdaki yüksek kaliteli 

yalıtım, saatte sadece 0,2° ısı kaybı ile, 12 saat boyunca yiyecek ve 

içeceklerinizin ısısını muhafaza eder. Buz aküsü ve buz jeli desteğiyle 

bu süre daha da uzatılabilir ve Siyah Buz Aküsü kullanıldığı zaman 

18 saate kadar soğuk tutar. Dış katman, yoğuşmasız ve çizilmez 

bir yüzeyle lamine sert EVA kopolimerden oluşurken, orta katman 

yüksek yoğunluklu Sealed Air patentli yalıtım köpüğünden yapılmıştır 

ve iç bölme tamamen sızdırmaz malzeme ile kaplanmıştır.

 PATENTLİ YALITIM MALZEMESİ

Sealed Air şirketi tarafından temin edilen patentli poliüretan 

köpükten yapılmış yalıtım malzemesi. Poliüretan köpük, 12 saate 

kadar herhangi bir enerji kaynağı kullanmaksızın en uzun süreli 

soğuk muhafaza sağlar. Siyah Buz Aküsü bölmesi bulunan modelde, 

soğutucu, içecek kutularınızı 18 saate kadar soğuk tutabilmektedir. 

Üstün kaliteli sert EVA kopolimer çanta, kırmızı, mavi, yeşil, 

kahverengi, siyah gibi herhangi bir renkte ya da müşteri talebine göre 

üretilebilir. Öğle yemeklerinde, plajda, piknikte, parkta, balık tutarken, 

maç öncesi pikniklerde, yürüyüşte, kamp yaparken veya bahçenizde 

kullanım için mükemmel bir yol arkadaşıdır.

 2 AYRI ŞEKİLDE TAŞINIR

Çıkarılabilir, yumuşak dolgulu omuz askısı ve üstten güçlendirmeli 

polimer tutma sapları ile, dış kısmı sert olan soğutucu çantayı, hafif 

yükler için omzunuza asabilir ya da daha ağır yükler için çanta 

üstündeki tutma saplarını kullanabilirsiniz.

 MÜKEMMEL BOYUTLAR

Otomobilinizin bagajına mükemmel bir şekilde yerleştirilebilir; sert 

malzemeden üretilen soğutucuların yalıtımlı bölgesi geniş bir şekilde 

açılarak içeceklerinize kolay bir erişim sağlar ve iç bölmenin rahat bir 

şekilde görülmesini mümkün kılar.



4746

Boyutlar: 36 x 24 x18 cm

Ağırlık: 0,46 kg

Kapasite 6 Lt.

12 adet 160 ml Anne sütü şişesi 

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, 

haki yeşil, gri, gold, kamo orman, 

kamo turuncu renklerinde 

üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB DS 3618 

24 cm

18 cm

36 cm
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Boyutlar: 36 x 24 x21 cm

Ağırlık: 0,60 kg

Kapasite 8 Lt.

6 adet 50 cl Kısa Boyunlu içecek Şişesi

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, 

haki yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo 

turuncu renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB DM 3621

24 cm

21 cm

36 cm
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Boyutlar: 36 x 24 x25 cm

Ağırlık: 0,76 kg

Kapasite 10 Lt.

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, 

haki yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo 

turuncu renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB DL 3625

24 cm

25 cm

36 cm
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BALIKÇI TİPİ
SOĞUTUCU ÇANTALAR  İLERİ SOĞUTMA PERFORMANSI

Soğutucu çantanın 3 katmanı bulunmaktadır. Dış katman sentetik 

kumaş ve lamineli sert poli-EVA malzemeden yapılmıştır. Orta 

katman, polimerik köpük teknolojisi ile üretilmiş benzersiz bir yalıtım 

katmanıdır. İç katman, soğutucuya ekstra sızdırmazlık sağlamak üzere 

polivinil asetat polimerden yapılmıştır. İç kısımdaki yüksek kaliteli 

yalıtım, saatte sadece 0,2° ısı kaybı ile, 12 saat boyunca yiyecek ve 

içeceklerinizin ısısını muhafaza eder. Buz aküsü ve buz jeli desteğiyle 

bu süre daha da uzatılabilir ve Siyah Buz Aküsü kullanıldığı zaman 

18 saate kadar soğuk tutar. Dış katman, yoğuşmasız ve çizilmez 

bir yüzeyle lamine sert EVA kopolimerden oluşurken, orta katman 

yüksek yoğunluklu Sealed Air patentli yalıtım köpüğünden yapılmıştır 

ve iç bölme tamamen sızdırmaz malzeme ile kaplanmıştır.

 PATENTLİ YALITIM MALZEMESİ

Sealed Air şirketi tarafından temin edilen patentli poliüretan 

köpükten yapılmış yalıtım malzemesi. Poliüretan köpük, 12 saate 

kadar herhangi bir enerji kaynağı kullanmaksızın en uzun süreli 

soğuk muhafaza sağlar. Siyah Buz Aküsü bölmesi bulunan modelde, 

soğutucu, içecek kutularınızı 18 saate kadar soğuk tutabilmektedir. 

Üstün kaliteli sert EVA kopolimer çanta, kırmızı, mavi, yeşil, 

kahverengi, siyah gibi herhangi bir renkte ya da müşteri talebine göre 

üretilebilir. Öğle yemeklerinde, plajda, piknikte, parkta, balık tutarken, 

maç öncesi pikniklerde, yürüyüşte, kamp yaparken veya bahçenizde 

kullanım için mükemmel bir yol arkadaşıdır.

 2 AYRI ŞEKİLDE TAŞINIR

Çıkarılabilir, yumuşak dolgulu omuz askısı ve üstten güçlendirmeli 

polimer tutma sapları ile, dış kısmı sert olan soğutucu çantayı, hafif 

yükler için omzunuza asabilir ya da daha ağır yükler için çanta 

üstündeki tutma saplarını kullanabilirsiniz.

 MÜKEMMEL BOYUTLAR

Otomobilinizin bagajına mükemmel bir şekilde yerleştirilebilir; sert 

malzemeden üretilen soğutucuların yalıtımlı bölgesi geniş bir şekilde 

açılarak içeceklerinize kolay bir erişim sağlar ve iç bölmenin rahat bir 

şekilde görülmesini mümkün kılar.



5756

Boyutlar: 36 x 24 x18 cm

Ağırlık: 0,46 kg

Kapasite 6 Lt.

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, 

haki yeşil, gri, gold, kamo orman, 

kamo turuncu renklerinde 

üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB BS 3618 

24 cm

18 cm

36 cm
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Boyutlar: 36 x 24 x21 cm

Ağırlık: 0,60 kg

Kapasite 8 Lt.

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, 

haki yeşil, gri, gold, kamo orman, kamo 

turuncu renklerinde üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB BM 3621

24 cm

21 cm

36 cm
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UZUN
SOĞUTUCU 
ÇANTALAR

 İLERİ SOĞUTMA PERFORMANSI

 Soğutucu çantanın 3 katmanı bulunmaktadır. Dış katman sentetik 

kumaş ve lamineli sert poli-EVA malzemeden yapılmıştır. Orta 

katman, polimerik köpük teknolojisi ile üretilmiş benzersiz bir yalıtım 

katmanıdır. İç katman, soğutucuya ekstra sızdırmazlık sağlamak üzere 

polivinil asetat polimerden yapılmıştır. İç kısımdaki yüksek kaliteli 

yalıtım, saatte sadece 0,2° ısı kaybı ile, 12 saat boyunca yiyecek ve 

içeceklerinizin ısısını muhafaza eder. Buz aküsü ve buz jeli desteğiyle 

bu süre daha da uzatılabilir ve Siyah Buz Aküsü kullanıldığı zaman 

18 saate kadar soğuk tutar. Dış katman, yoğuşmasız ve çizilmez 

bir yüzeyle lamine sert EVA kopolimerden oluşurken, orta katman 

yüksek yoğunluklu Sealed Air patentli yalıtım köpüğünden yapılmıştır 

ve iç bölme tamamen sızdırmaz malzeme ile kaplanmıştır. 

 PATENTLİ YALITIM MALZEMESİ

Sealed Air şirketi tarafından temin edilen patentli poliüretan 

köpükten yapılmış yalıtım malzemesi. Poliüretan köpük, 12 saate 

kadar herhangi bir enerji kaynağı kullanmaksızın en uzun süreli 

soğuk muhafaza sağlar. Siyah Buz Aküsü bölmesi bulunan modelde, 

soğutucu, içecek kutularınızı 18 saate kadar soğuk tutabilmektedir. 

Üstün kaliteli sert EVA kopolimer çanta, kırmızı, mavi, yeşil, 

kahverengi, siyah gibi herhangi bir renkte ya da müşteri talebine göre 

üretilebilir. Öğle yemeklerinde, plajda, piknikte, parkta, balık tutarken, 

maç öncesi pikniklerde, yürüyüşte, kamp yaparken veya bahçenizde 

kullanım için mükemmel bir yol arkadaşıdır. 

 2 AYRI ŞEKİLDE TAŞINIR

Çıkarılabilir, yumuşak dolgulu omuz askısı ve üstten güçlendirmeli 

polimer tutma sapları ile, dış kısmı sert olan soğutucu çantayı, hafif 

yükler için omzunuza asabilir ya da daha ağır yükler için çanta 

üstündeki tutma saplarını kullanabilirsiniz. 

 MÜKEMMEL BOYUTLAR

63cm*24cm*24cm. 18lt taşıma kapasitesine sahiptir. Otomobilinizin 

bagajına mükemmel bir şekilde yerleştirilebilir; sert malzemeden 

üretilen soğutucuların yalıtımlı bölgesi geniş bir şekilde açılarak 

içeceklerinize kolay bir erişim sağlar ve iç bölmenin rahat bir şekilde 

görülmesini mümkün kılar. Mega boy çantalardan tek farkı omuzda 

daha rahat taşınabilir olmasıdır.



6564

Boyutlar: 63 x 24 x24 cm

Ağırlık: 0,69 kg

Kapasite 18 Litre

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, 

haki yeşil, gri, gold, kamo orman, 

kamo turuncu renklerinde 

üretilmektedir.

Taşıma Yöntemi Ergonomik sentetik tutamaklar ve 
ayarlanabilir omuz askısı

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB LL 6324 

24 cm

24 cm

63 cm
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İNSÜLİN 
ENJEKTÖRÜ
SOĞUTUCU 
ÇANTALARI

İnsülin buz çantası diyabet hastalarının kişisel eşyaları için 

idealdir. Çantanın içine standart buz kartuşu veya buz jel paketi 

koyulabilir. Bu ürün ağırlıklı olarak kumaştan ve yalıtımlı bir buz 

çantasından yapılmış olup, diyabet hastalarının işte, seyahatte, 

açık havada, spor yaparken yanında taşıdıkları insülini soğuk 

tutmak üzere kullanılmaktadır. Ürün kullanımı kolaydır, saatte 

sadece 0,2° ısı kaybı ile, 12 saat boyunca insülinlerinizin ısısını 

muhafaza eder. Buz aküsü ve buz jeli desteğiyle bu süre 

daha da uzatılabilir. Ana yapıyı oluşturan Performance insülin 

soğuk paketlerinde, patentli sert köpük yalıtımlı küçük bir 

çanta bulunmaktadır. Yalıtım, yüksek teknoloji ürünü kompozit 

polimer malzeme kullanılarak ve köpüğün iç hücresel yapısından 

yararlanılarak geliştirilmiştir.

Sık dokumalı, yırtılmaya dayanıklı kumaş ile patentli yüksek kaliteli 

termal yalıtımın, ekstra sağlam dikiş ve su geçirmez sağlam fermuar 

ile donatılmış olması, bu çantanın ısı kaybının önlendiği, dış etkenlere 

tamamen kapalı ve kolay kullanımı olan mükemmel bir diyabet 

malzeme düzenleyici ya da ilaçları soğuk tutacak bir ortam sağlaması 

anlamına gelmektedir.

İşte, okulda ve boş zamanlarınızda kullanılabilir. Çantanın güvenli tarzı 

piknikler, alışveriş, akşam yemekleri, sınıf çalışmaları, açık havada 

seyahat, işyeri vs. için uygundur. Bu portatif soğutucu, diyabet 

hastası aile fertleriniz veya arkadaşlarınız için ideal bir hediyedir.

 DİYABET HASTALARI İÇİN VAZGEÇİLMEZ AKSESUAR

Bu diyabet seyahat çantası için, dondurucuda ön soğutma 

yapılmasına gerek yoktur. Uzun bir süre boyunca kolaylıkla buz aküsü 

ya da jel buz paketleri ile kullanabilirsiniz. Soğutucu çantanız, diyabet 

için gerekli olan malzemeleriniz ile yola çıkmaya hep hazır.

 YOLCULUK ESNASINDA İLAÇLARINIZI SOĞUK TUTUN 

İlaçlarınızın soğuk tutulması gerekiyorsa, aradığınız çözüm bu 

mükemmel insülin soğutucu yol arkadaşıdır. Bu insülin çantası, uzun 

süre boyunca insülinlerinizi oda sıcaklığında muhafaza eder. 

 KOMPAKT TASARIMLI İNSÜLİN ENJEKTÖR KILIFI

Tek elinize sığabilen ve tüm diyabet malzemelerinizi taşıyabilen 

sağlam insülin soğutucu seyahat çantamız sayesinde  büyük ve ağır 

çantalar taşımanıza gerek kalmayacak.

 

 HER ŞEYİNİZİ İNSÜLİN ÇANTANIZDA TAŞIYABİLİRSİNİZ 

Diyabet hastalarının insülin kalemleri, ölçüm cihazı, ölçüm stripleri, 

iğne uçları gibi yanlarında bulunması gerekli olan malzemeler için 

ideal bir çantadır. El çantalarına ya da bölmeli seyahat çantalarına 

kolayca sığabilecek boyutta, göze batmayacak yapıdadır. Havalimanı 

güvenlik kontrol noktalarında sorun çıkarmaz, kısa ve uzun mesafe 

seyahatler için mükemmel bir yol arkadaşıdır.



7170

Boyutlar: 25 x 15 x 10 cm

Ağırlık: 0,15 kg

Kapasite 6 adet 100 ünite/ml enjektör

*Renk Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, lacivert, 

haki yeşil, gri, gold, kamo orman, 

kamo turuncu renklerinde 

üretilmektedir.

* Firmamızca belirlenen minimum adet ile müşteri tercihine göre özel renkte üretim yapılmaktadır.

TB ES 2510 

Black Ice Pil 
insülin enjektörlerinizi 
18 saate kadar serin tutar. 

Sentetik kumaş ile lamine 
edilmiş sert poli EVA 
malzemeden yapılmış dış katman

Özel malzemeden 
üretilmiş cüzdan

Soğuk sızdırmaz 
ekstra koruyucu fitil

Poliüretan köpük 
12 saate kadar güç kullanmadan 
en uzun soğuk süreyi sağlar.

Hava geçirmez Su Geçirmez 
Fermuar, kolay çekme halkalı, 
kasayı daha soğuk sızdırmaz bir 
şekilde tutar.

15 cm

10 cm

25 cm
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RAPOR VE TEST SONUÇLARIMIZ RAPOR VE TEST SONUÇLARIMIZ
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RAPOR VE TEST SONUÇLARIMIZ RAPOR VE TEST SONUÇLARIMIZ
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