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ul. Pokrzywno 16A
61-315 Poznań
tel. 530 391 286

Cena:
od

Plastikowy pojemnik warsztatowy - wym. 315 x 200
x 150 - różne kolory
Kod produktu: box-m4

Plastikowy pojemnik warsztatowy wykonany z polipropylenu zapewniającego mu odporność na
większość związków chemicznych, tłuszcze, oleje. Charakteryzuje go szeroki zakres temperatury
pracy, wynoszący od -20⁰C do +80⁰C. Pojemniki warsztatowe dzięki dobrej jakości plastiku, z jakiego
zostały wykonane, odznaczają się dużą wytrzymałością na odkształcenia, odpornością na uderzenia i
wyjątkową obciążalnością.

6,99 zł

8,60 zł brutto

Zobacz więcej

Polski producent
Główne cechy produktu:
wysoka odporność na większość związków chemicznych;
zakres temp. użytkowania: -20⁰C do +80⁰C;
wytrzymałość na odkształcenia i uderzenia;
możliwość sztaplowania (piętrowanie);
miejsce na etykietę;

Pojemniki plastikowe skonstruowano tak, by umożliwić ich swobodne sztaplowanie. Znakomicie
sprawdzą się w warsztatach, magazynach kompletacji, sklepach przemysłowych. Znajdują
powszechne zastosowanie przy przechowywaniu drobnych jednolitych przedmiotów. Istnieje
możliwość wyposażenia ich w przegrody, które pozwolą w jednym pojemniku przechowywać kilka
rodzajów drobnych produktów. Przegrody wykonane są z PCV i mocuje się je bezpośrednio w
odpowiednio dobranych szczelinach ścian w pojemniku, tworząc w nim oddzielne komory. W
przypadku zainteresowania przegrodami prosimy o kontakt.
Czoło pojemników posiada gładką przestrzeń, która może być wykorzystania do oznakowania
pojemnika i opisania przechowywanych w nim produktów, umieszczenie etykiet, kodów kreskowych.
W warsztatach i magazynach kompletacji pojemniki często mocuje się na regałach stojących lub
mobilnych, usprawniając w ten sposób pracę. W miejscach, w których przeszkodą są stopy regałów,
stanowiąc zagrożenie dla wózków transportowych i zabierając miejsce korytarza transportowego,
stosuje się regały wiszące, montowane do ściany.
Pojemniki dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych. Istnieje możliwość wykonania
pojemników w żądanym przez klienta kolorze, warunkiem realizacji tego typu zamówienia będzie
zamówienie większej partii pojemników plastikowych.

Specyfikacja
Materiał

polipropylen

Długość

315 mm

Waga

0,55 kg

Wysokość

150 mm

Sztaplowanie

TAK

Szerokość

200 mm
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