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ISISO’nun tescilli markasıdır.



MODÜLER SOĞUK ODA

ISISO modüler soğuk depoların en önemli özelliği izolasyon tamamlayıcı özellikte 
soğuk depo kapılarıdır. Bu kapılar 80 mm. Kalınlığında poliüretan köpük üzerine 
0,55 mm. Kalınlıkta polyester boyalı saçtan oluşturmaktadır. İçerden ve dışardan 
rahatlıkla açılabilen, kilitlenebilen, emniyet mekaniğine sahip olan kapılardır. 
Hava sızdırmaz ve ısı kaybını engelleyen sızdırmaz contalarla çevrilidir. Dünya 
gıda şartnamelerine uygun, prefabrik, poliüretan dolgulu, hijyenik modüler 
soğuk odalar. Prefabrik paneller çift kilitlemeli ve özel sızdırmaz contalıdır.

ISISO modüler soğuk ve donmuş muhafaza odalarının bütün tiplerinde soğutma 
ünitesi, evaporatör, panel oda iç yüzeyde;  kompresör-kondenser grubu ve 
split dış yüzeyinde olacak şekilde monte edilmiş durumdadır. Panelin montajı 
tamamlandığı anda oda soğutulmaya hazırdır. Tüm ürünlerin tazeliği doğal 
şartlara uygun  depo ve ısı şartlarıyla saklanmaktadır.

Et, süt, balık, yağ, meyve, sebze, medikal ürünler, kimyasal maddeler ve tüm gıda 
maddelerinin uygun koşullarda ve ısı derecelerinde modüler soğuk odalarda 
depolanması sağlanabilir.

ISISO modüler depolar mekanlardaki boşluklara kolaylıkla monte edilebilir. 
Oda ısılarına göre paneller farklı kalınlıkta olup, modüler depolarda alternatif 
ölçüler mevcuttur.

MODULAR COLD STORES 

The most important feature of ISISO modular cold storage tanks is their doors, 
which have complementary  insulation properties. These doors consist of 0.55 mm 
polyester paint coated 80 mm thick polyuretan foam.  Doors are easily be opened 
from inside and outside, lockable,  having security mechanics. They are air proof 
and surrounded by seals preventing the loss of heat. Prefabricated, polyurethane 
filled, hygienic modular cold rooms. Complying with the world food  specifications, 
double seal lock and custom prefabricated panel gasket.

In all types of ISISO modular cold and frozen storage chambers, cooling unit, 
evaporator, panel room are  inside; compressor-condenser group and split are 
mounted outside of the device. When the installation of the panel is completed, 
room is ready to cooling. All the products are kept fresh in storage and thermal 
conditions convenient to natural conditions. 

Meat, milk fish oil, fruit, vegetables, medical products, chemical products and all of 
food can be obtained in appropriate circumstances and at temperatures at modular 
cold storage rooms.

ISISO modular reservoirs can be easily installed to empty spaces in the locations. 
Panel thickness are  different according to room temperatures and alternative 
diamension are avaible in modular storages.
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