
KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

Rotom Polska Sp. z o.o.

ul. Polna 19, Komorniki NIP: PL8951796971

+48 71 381 16 99 info@rotom.pl

POWIĄZANE USŁUGI

POOLING OPAKOWAŃ
Produkt dostępny w usłudze
poolingu opakowań dla firm. Zapytaj
o warunki.

NAPRAWA I KONSERWACJA
Ten produkt możemy naprawić lub
poddać konserwacji. Zapytaj o
szczegóły.

WYKUP OPAKOWAŃ
Ten lub podobny produkt możemy
od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z
nami w celu otrzymania oferty.

Paleta chemiczna CP2, nowa, certyfikat IPPC
1200x800mm
SKU 15002

Paleta chemiczna o wymiarach 1200x800x138 mm. Ładowność wynosi
do 1000 kg. Wyposażona w 3 prowadnice i 7 górnych desek. Produkt
posiada certyfikat ISPM15. Najczęściej stosowana w branży chemicznej.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj Palety chemiczne

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 800

Wyskokość zewn. 138

Nośność statyczna 2000

Nośność dynamiczna 1000

Status Nowy

Nośność 1000

Produkt nowy

OPIS PRODUKTU

Drewniana paleta chemiczna CP2 (nowa)

Paleta CP2 jest stosowana w transporcie produktów chemicznych,
cieczy, środków czystości czy beczek. Dostarczana przez nas paleta CP2
jest certyfikowana zgodnie z normami wymiarów i danych technicznych
palet CP, oraz posiada certyfikat fitosanitarny IPPC, ISMP-15

Opis produktu

Konstrukcja palety to solidny blat wykonany z 7 desek, całość o
wymiarach 1200x800mm,czyli powszechnie spotykany wymiar palet
Euro. Ułatwia to zarządzanie transportem. Waga palety może odbiegać
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od podanej w specyfikacji w granicach +-/6%, wynika to ze stopnia
wysuszenia materiału oraz gęstości drewna. Nie wpływa to jednak na
jakość produktu. Wymiary palety oraz jej poszczególnych elementów
mogą odbiegać +/-5mm, w zależności od stopnia wysuszenia materiału.
Drewno pracuje podczas składowania i może ulec nieznacznemu
odkształceniu. Nie wpływa to na jakość produktu.

Polecamy również zainteresować się innymi paletami chemicznymi CP,
w naszej ofercie również modele z pełnego zakresu CP1-CP9.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/paleta-chemiczna-cp2-nowa-certyfikat-ippc-
1200x800mm-15002
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