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Date tehnice
Dimensiuni exterioare 
1200 x 1000 x 580 mm

Dimensiuni interioare 
1120 x 920 x 420 mm

Capacitate nominală 
400 l

Greutate, modele standard: 
-  închise, 4 picioare 

27,2 kg +/-5 %

-  închise, 3 traverse 
31,5 kg +/-5 %

-   cu perforaţii, 4 picioare 
25,3 kg +/-5 %

-   cu perforaţii, 3 traverse  
29,5 kg +/-5 %

-  capac 
7,1 kg +/-5 %

www.europlast.com.ro

Pereți interiori cu 
suprafață netedă 
pentru curățare 
ușoară

Conform REACH, 
adecvat pen-
tru depozitarea 
alimentelor

MODELL CT/S2

Stivuibil, 
inclusiv cu 
capac

Sustenabilitate 
prin protejarea 
resurselor

Capac Ștanțare la cald și numerotareȘtanțare reliefată

Europlast are dreptul de a efectua în orice 
moment îmbunătățiri și modificări de natură 
tehnică și economică, fără notificare prealabilă.

În cazul ilustrațiilor în detaliu este 
vorba de imagini exemplificative..

400 L

BOXPALETUL EUROPLAST CT/S2 din polietilenă cu densitate mare (HDPE) de înaltă cali-
tate este confecționat cu metoda turnării prin injecție. Acesta este un boxpalet care poate 
fi expus solicitărilor normale din industrie, producția alimentelor, pentru materie primă 
și alimente sensibile și este soluția optimă pentru soiurile sensibile de fructe și legume. 
BOXPALETUL EUROPLAST CT/S2 este adecvat pentru depozitarea alimentelor și dispune 
de pereți interiori cu suprafață netedă, care se pot curăța ușor. Acesta se poate livra în 
varianta cu 4 roți sau 3 traverse. 

Rezistent la 
intemperii și 
raze UV

Rezistență la 
majoritatea 
acizilor și 
bazelor

Materie primă 
testată, garan-
tată și certifi-
cată

Boxpalet din 
polietilenă 
cu densitate 
mare (HDPE), 
rezistent la 
impact

Culori

Alte culori la cerere
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