№ п/п

Назва

Фото

Макс.
Навантаження, кг

Вага, кг.

Опис

Статичн Динаміч Стелаж
а
на
на

Габаритні
Ціна з ПДВ,
розміри, ДхШхВ,
грн.
мм

1

Пластиковий піддон SPK
80120EX

1500

400

-

5,5

Піддон пластиковий на ніжках (9 шт.). Поверхня
пластикового піддону перфорована, має полегшену
конструкцію. Виготовлений з вторинного
поліпропілену. Рабочий температурный режим - 30°С,
темпаратури мийки - 100°С.

1200x800x133

549,00

2

Пластиковий піддонSPK8012015A перфорований
сірий

4500

1250

1000

13,5

Поверхня перфорована, забезпечений двома
полозами, виготовлений з поліпропілену (РР). По
довжині наявні три поздовжні отвори, в які можна
встановлювати металеві підсилювачі, для збільшення
навантаження на палету. Рабочий температурный
режим - 20°С, темпаратури мийки - 80°С.

1200х800х150

1287,00

Призначений для переміщення і зберігання грузів.
Поверхня пластикового піддону абсолютно гладка,
оснащений трьома полозами, виготовлений із
вторинної сировини, а також оснащений
спеціальними бортиками по кутах.Рабочий
температурный режим - 20°С, темпаратури мийки 80°С

1200x800x130

1962,00

3

4

5

Пластиковий піддонSPK80120К суцільний білий

Пластиковий піддонSPK80120K,сірий

Ящик палета - Tekne 6600

6

Ящик-палета Tekne 6600 з
колесами

7

Кришка для контейнера
1000х1200

8

Кришка для контейнера
800х1200

9

10

Ящик-палета-Tekne 5500

Ящик-палета-Tekne 5500 з
колесами

2000

700

-

10,5

4000

1250

1000

10

Поверхня cуцільна, забезпечений трьома полозами,
виготовлений з поліпропілену (РР) з частковим
додаванням вторинної сировини. Рабочий
температурный режим - 20°С, темпаратури мийки 80°С

1200x800x150

1287,00

34

Контейнер має високу міцність і може
використовуватися в усіх сферах діяльності, при
широкому діапазоні температур -30ºС до + 80 ºС.
Ящик оснащений чотирма ніжками. Може бути
укомплектований кришкою. Виготовлений з
поліпропілену (РР). Навантаження на ящик до 600 кг.
Об'єм внутрішній - 650 л.

1200х1000х760
(внутр. розмір
1110*920*610)

8592,00

35

Контейнер має високу міцність і може
використовуватися в усіх сферах діяльності, при
широкому діапазоні температур -30ºС до + 80ºС.
Ящик оснащений чотирма поворотними колесами, що
дозволяє легко переміщувати його з місця на місце.
Може бути укомплектований кришкою. Виготовлений з
поліпропілену (РР). Навантаження на ящик до 600 кг.
Об'єм внутрішній - 650 л.

1200х1000х760
(внутр. розмір
1110*920*610)

9504,00

5

Кришка для контейнера 1000х1200 призначена для
оснащення великогабаритних контейнерів серії: Ящикпалета Tekne 6600 з колесами та Ящик палета Tekne 6600. Кришка щільно вставляється в
контейнер, забезпечує захист вмісту в контейнері.
Виготовлена з поліпропілену (РР).

1000х1200

1458,00

3

Кришка для контейнера 800х1200 призначена для
оснащення великогабаритних контейнерів серії: Ящикпалета Tekne 5500 з колесами та Ящик палета Tekne 5500. Кришка щільно вставляється в
контейнер, забезпечує захист вмісту в контейнері.
Виготовлена з поліпропілену (РР).

800х1200

1134,00

23

Контейнер має високу міцність і може
використовуватися в усіх сферах діяльності, при
широкому діапазоні температур -30ºС до + 80 ºС.
Ящик оснащений чотирма ніжками. Виготовлений з
поліпропілену (РР). Навантаження на ящик до 400 кг.
Об'єм внутрішній - 530 л.

1200х800х800
(внутр. розмір
1120*740*650)

5538,00

24

Контейнер має високу міцність і може
використовуватися в усіх сферах діяльності, при
широкому діапазоні температур -30ºС до + 80ºС.
Ящик оснащений чотирма поворотними колесами, що
дозволяє легко переміщувати його з місця на місце.
Виготовлений з поліпропілену (РР). Навантаження на
ящик до 400 кг. Об'єм внутрішній - 530 л.

1200х800х800
(внутр. розмір
1120*740*650)

7350,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,6

Контейнери мають високу міцність і можуть
використовуватися при температурному режимі -20 °
С і вище + 30 ° С. Виготовлені з первинних марок
поліетилену; вміщує обсяг - до 90 л; класичний
зовнішній вигляд; має кришку-клапан.

470х480х750

546,00

7

Контейнери мають високу міцність і можуть
використовуватися при температурному режимі -20 °
С і вище + 30 ° С. Виготовлені з первинних марок
поліетилену, ергономічні ручки, прогумовані колеса 2
шт. в комплекті, діаметром 200 мм.
Вантажопідйомність - 50 кг.

535*475*950

831,00

11

Контейнери мають високу міцність і можуть
використовуватися при температурному режимі -20 °
С і вище + 30 ° С. Виготовлені з первинних марок
поліетилену, мають ергономічні ручки, прогумовані
колеса 2 шт. в комплекті, діаметром 200 мм.
Вантажопідйомність - 100 кг.

715*585*1050

1215,00

Контейнер для ТПВ 90 л
11

12

13

Контейнер для ТПВ 120 л.

Контейнер для ТПВ 240 л.
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