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NÁHRADNÉ DIELY VEĽKOOBJEMOVÝCH 
KONTAJNEROV

Ochranné siete na kontajnery Krycie plachty na kontajnery

Nájazd ku kontajnerom Kotviace oká do podlahy

Zamykanie háku AVIA Zamykanie háku ABROLL

Typ: 8883-A

51,00

Typ: 8996 

18,00 / 1 ks

Typ: 8716 

Typ: 8883-B

76,00

- Používajú sa na zabezpečenie nákladu.

- Fixácia sietí sa realizuje pomocou háčikov po obvode
kontajnera.

- Siete sú vyrobené z polyetylénu. Hrúbka materiálu je 2 a 3 mm.

- Rozmery siete je možné voliť ľubovoľne podľa Vášho želania.

- Ceny sú platné pri ploche jednej siete nad 10 m2.

- Vyrobený z robustnej žiarovo zinkovanej ocele.

- Protišmykový povrch uľahčuje manipuláciu.

- Nájazd sa ku kontajnerom voľne prikladá (nefixuje sa).

- Pre ľahšiu manipuláciu slúžia držiaky.

- Kontajnery je možné vybaviť uzamykateľnými kapsami
na uskladnenie a prevoz nájazdov.

- Uzamknutie zámku znemožní natiahnutie kontajnera a jeho nežiadúci odvoz.

- Chráni kontajnery odstavené na nestráženom verejnom priestranstve pred odcudzením.

- Súčasťou uzamykacieho systému je visiaci zámok.

- Zabudovávajú sa do podlahy kontajnerov.

- Primárne slúžia k fixácii prevážaného nákladu.

- Používajú sa na zabezpečenie nákladu.

- Fixácia plachty sa realizuje pomocou háčikov po obvode
kontajnera.

- Plachty sa vyrábajú z materiálu s gramážou 550 g/m2.

- Po obvode sú vybavené kovovými okami Ø 10, 12, 14, 18, 24
alebo 40 mm.

- Súčasťou plachiet sú aj obvodové gumolaná Ø 8 mm.

- Štandardne sú dodávané v sivej farbe. Na želanie aj v ďalších
farbách.

- Plachty dodávame v ľubovoľných veľkostiach.

TYP
VEĽKOSŤ OKA

(mm)
HRÚBKA MATERIÁLU

(mm)
FARBA

CENA 
(EUR/m2)

8766-25 25 x 25 2 zelená 3,60
8766-45 45 x 45 3 zelená/čierna 3,40
8766-70 70 x 70 3 zelená 2,50

8766-100 100 x 100 3 zelená/čierna 1,80

14,10 / m2

Typ: 9282 

55,00 / 1 ks

650 x 500 x 195 mm

AVIA
Typ: 9282-1 

83,00 / 1 ks

850 x 500 x 295 mm

ABROLL

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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