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TYP BARVA
ROZMĚRY 

d x hl x v (mm)
HMOTNOST 

(kg)
CENA 
(Kč)

4633 žlutá 890 x 590 x 670 12 5 490,-
4634 žlutá 1200 x 800 x 720 22 8 990,-
4635 šedo-oranžová 1340 x 990 x 780 26 11 990,-

Snadné stohování

Typ: 4852

Polyetylenový box na nářadí
- Zásobník vyroben z polyetylenu.

- Určený k přepravě a ukládání nářadí a drobných dílů.

- V základním provedení je box dodáván bez příslušenství.

- Těsnění víka odolává stříkající vodě.

- Aretace v otevřené poloze. 

- Boxy jsou stohovatelné.

Univerzální box
- Šedý kontejner a oranžové víko nebo celo žluté provedení.

- Vyroben ze sklolaminátu.

- 100% odolný vůči povětrnostním vlivům.

- Vysoká mechanická odolnost.

- Ideální řešení pro ukládání nářadí 
a drobných dílů.

Typ: 4636-B Cena:   529,- Kč
Typ: 4852-B Cena: 1 009,- Kč

Dělící příčka. 

Typ: 4636-A Cena:   929,- Kč
Typ: 4852-A Cena: 1 199,- Kč

Odnímací přihrádka.

Příslušenství

7 490,- 16 490,-

1700 x 800 x 800 mm

750 l

42 kg

1200 x 600 x 540 mm

250 l

18 kg

Typ: 4636

POLYETYLENOVÉ PŘEPRAVNÍ BOXY

Polyetylenový box pro přepravu na automobilu 
Typ: 4632

- Slouží k bezpečné přepravě nářadí, stavebních materiálů,
drobných dílů atd.

- Box je uzamykatelný.

- Box lze štosovat do sebe při otevřeném víku.

- Možnost manipulace vysokozdvižným vozíkem nabo jeřábem.

- Velice dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům.

19 490,-

1840 x 740 x 940 mm

750 l

40 kg

Box na přepravu a skladování
Typ: 3341

- Ideální řešení pro uskladnění nářadí, příslušenství
apod.

- Díky rozměrům vhodné pro převoz automobilem.

- Konstrukce boxu brání proniknutí vody dovnitř.

- Po otevření, víko zůstává zafixované v horní poloze.

- Box lze zvedat pomocí vysokozdvižného vozíku,
nebo pomocí držáků, které se nacházejí po
stranách.

- Box má dva ocelové uzávěry, které umožňují
použití visacího zámku.

Záruka 5 let

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

4 190,-
990 x 550 x 590 mm 200 l16 kg
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