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Pokrywa plastikowa do skrzyniopalety 1210x810x40
mm, używana
SKU 61128U

Pokrywa plastikowa w wersji używanej stosowana jest do
umieszczenia na skrzyni paletowej o wymiarach zewnętrznych
1200x800 mm. Dzięki tej pokrywie Twoje produkty w skrzyni paletowej
są chronione przed kurzem, brudem i wodą, a na górze można ułożyć
kolejną skrzynię paletową.

DANE TECHNICZNE

Materiał HDPE

Długość zewn. 1210

Szerokość zewn. 810

Wyskokość zewn. 40

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj Akcesoria

OPIS PRODUKTU

Pokrywa plastikowa do skrzyniopalety
1210x810x40 mm, używana

Solidna plastikowa pokrywa do umieszczenia na skrzyniopalecie o
wymiarach 1200x800 mm. Dzięki pokrywie szybko i łatwo można
zamknąć skrzynię tworząc zabezpieczoną przestrzeń chroniącą przed
kurzem i brudem.Na pokrywie można ułożyć kolejną skrzynię paletową.

POWIĄZANE USŁUGI

WYNAJEM OPAKOWAŃ
Produkt dostępny także na
wynajem. Zapytaj o warunki.

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

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM
OPAKOWAŃ
Ten produkt może być poddany
usłudze Zarządzanie obiegiem
opakowań. Zapytaj o szczegóły.

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY
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Pokrywa jest w wersi używanej, dzięki czemu jest atrakcyjna cenowo.

Pokrywa plastikowa do skrzyniopalety spełnia wysokie
wymagania higieniczne

Produkt jest wysokiej jakości ponieważ został wykonany z
wytrzymałego tworzywa HDPE.Pokrywa posiada gładką powierzchnię
ułatwiającą utrzymanie czystości. Konstrukcja pokrywy jest wykonana
tak, by zapewnić szczelność zawartości skrzyniopalety.

Pokrywy do skrzyniopalet mają wiele zastosowań:

Ochrona produktów podczas transportu
Osłona przed brudem,kurzem, wilgocią
Można myć wielokrotnie, nadaj się do pracy w miejscach, gdzie
wymagane są wysokie standardy higieniczne

Skrzyniopaleta używana to wysoka jakość produktu za
rozsądną cenę

Skrzyniopaleta jest funkcjonalna w 100% ! Jednak zdjęcie, które
wyświetlamy na stronie nie gwarantuje całej partii, którą posiadamy na
stanie. Oferowane przez nas pokrywy używane posiadają widoczne
ślady zużycia. Jednak każdy produkt używany jest starannie sortowany i
naprawiany. Jeśli chcesz się przekonać, że artykuł ten odpowiada
Twoim potrzebom, zapraszamy po telefonicznym umówieniu się w
jednym z naszych oddziałów na obejrzenie wybranego produktu.
Składając zamówienie online, wyrażasz zgodę na stan używanych
produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/pokrywa-plastikowa-do-skrzyniopalety-1210x810x40-
mm-uzywana-61128U
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