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Tип
размери д x ш x в

(мм)
товароподемност

(кг)
повърхност

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

7066 1200 x 800 x 600 1000/3000 боядисана 413,67 496,40
7069 800 x 600 x 600 750/3000 боядисана 306,00 367,20
7067 1200 x 800 x 630 1000/3000 боядисана 477,42 572,90
7070 800 x 600 x 630 750/3000 боядисана 370,33 444,40
7111 1200 x 800 x 600 1000/3000 боядисана 473,25 567,90
7112 800 x 600 x 600 750/3000 боядисана 378,17 453,80
7068 1200 x 800 x 600 1000/3000 боядисана 444,08 532,90
7071 800 x 600 x 600 750/3000 боядисана 344,92 413,90

МЕТАЛНИ ОГРАЖДАЩИ ПАЛЕТИ

ВАРИАНТ С МРЕЖА
- Олекотен вариант на ограждаща палета,

приложим тогава, когато няма конкретни
изисквания по отношение плътността на палетата.

ВАРИАНТ СЪС ШИНИ
- Шините укрепват цялата конструкция на

ограждащите палети. Употребата им
е подобна на тази на стандартния вариант.

СТАНДАРТЕН ВАРИАНТ
- Най-често срещаният вид ограждащи палети.

ВАРИАНТ С ПОДВИЖЕН БОРД
- Подвижният надлъжен борд осигурява полесно

товарене и разтоварване на съдържанието.
Приложим главно при работа с тежки предмети.

- Подходящи за складиране и транспортиране на материали.

- Армираната конструкция гарантира голяма здравина.

- Компактността осигурява максимално използване на складовите
помещения.

- Подсилени ъгли с отвори, подходящи за манипулиране с кран.

- По желание на клиента може да се предложи поцинкован вариант.

Tип: 7066 (7069)

Tип: 7067 (7070)

Tип: 7111 (7112)

Tип: 7068 (7071)

Ниска цена!

Вискоко качество!

Капак за метални ограждащи палети

- Капакът предпазва съдържанието на металните ограждащи палети от прах
и замърсявания.

- Прибиращите се страници дават възможност за складиране на капаците
един върху друг (преди поръчка е необходимо да се провери
съвместимостта).

- По поръчка могат да се изработят капаци с панти от едната страна и с куки
за катинар от другата.

Тип: 7066-V 1200 x 800 мм

Тип: 7069-V 800 x 600 мм
102,42

c ДДС: 122,90

Тип: 7066-V
97,92

c ДДС: 117,50

Тип: 7069-V
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