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Produktbeskrivning 

En isolerad ThermoBar för sommarbruk och milda vintrar, rymmer 250 liter. Utan el, isolerad mot värme 
och kyla. Håller vattnet svalt och fräscht längre, det ger mindre risk för bakterietillväxt. Med handtag i 

sidorna. Fyll på ThermoBar 250 ISO med varmt vatten vintertid, så hålls vattnet isfritt 2-3 gånger längre än 
i ett oisolerat kar.  

 

Till vintern rekommenderas ett isolerlock om djuren går inomhus på natten. Isolerlock ingår ej. 

 

I botten finns en propp, det gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt. Förberedd för flottörventil 
Rojo DN20 och sommarslang. 

 

Vid användning av isolerlock till ThermoBar 250 ISO, se till att kanterna är torra samt stryk på lite fett på 
lockets kant, till exempel vaselin, för att undvika att locket fryser fast. 

 

 



Beskrivning 

En isolerad ThermoBar för sommarbruk och milda vintrar, rymmer 250 liter. Utan el, isolerad mot värme 
och kyla. Håller vattnet svalt och fräscht längre, det ger mindre risk för bakterietillväxt. Handtag i sidorna. 

Fyll på ThermoBar 250 ISO med varmt vatten vintertid, så hålls vattnet isfritt 2-3 gånger längre än i ett 
oisolerat kar. 

Till vintern rekommenderas ett isolerlock om djuren går inomhus på natten. Isolerlock ingår ej. 

I botten finns en propp, det gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt. Förberedd för flottörventil 
Rojo DN20 och sommarslang. 

Vid användning av isolerlock till ThermoBar 250 ISO, se till att kanterna är torra samt stryk på lite fett på 
lockets kant, till exempel vaselin, för att undvika att locket fryser fast. 

I priset ingår allt du behöver: 

1 ThermoBar 250 ISO, 250 liter 

1 spännrem, 350 cm 

1 bottenpropp 

1 bruksanvisning (pdf) 

OBS! 

Isolerlock ingår ej. 

Detaljer 

Vikt 17 kg 

Volym 250 liter 

Yttermått Diameter 830 mm, höjd 630 mm 

Färg Ljus granitgrå 

Uppvärmning Nej 

Material Rotationsgjuten polyeten, UV-stabiliserad, livsmedelsgodkänd 

Tillverkad I Sverige 

Garanti 3 år 

Art. Nr. Benämning Rek. pris. 
603032 ThermoBar 250 ISO 


