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TYP FARBA
HLAVNÉ ROZMERY 

d x hl x v (mm)
HMOTNOSŤ 

(kg)
CENA 
(EUR)

4633 žltá 890 x 590 x 670 12 231,00
4634 žltá 1200 x 800 x 720 22 346,00
4635 sivá-oranžová 1340 x 990 x 780 26 506,00

Ľahké stohovanie

Typ: 4852

Polyetylénový box na náradie
- Zásobník vyrobený z polyetylénu.

- Určený na prepravu a uloženie náradia a drobných dielov.

- V základnom prevedení je box dodávaný bez príslušenstva.

- Tesnenie veka odoláva striekajúcej vode.

- Aretácia v otvorenej polohe.

- Boxy sú stohovateľné.

Univerzálny box
- Sivý kontajner a oranžové veko alebo celo žlté prevedenie.

- Vyrobený zo sklolaminátu.

- 100% odolný voči poveternostným vplyvom.

- Vysoká mechanická odolnosť.

- Ideálne riešenie na ukladanie náradia 
a drobných dielov.

Typ: 4636-B Cena: 23,00 EUR
Typ: 4852-B Cena: 44,00 EUR

Deliaca priečka.

Typ: 4636-A Cena: 40,00 EUR
Typ: 4852-A Cena: 52,00 EUR

Odnímateľná priehradka.

Príslušenstvo

316,00 695,00

1700 x 800 x 800 mm

750 l

42 kg

1200 x 600 x 540 mm

250 l

18 kg

Typ: 4636

POLYETYLÉNOVÉ PREPRAVNÉ BOXY

Polyetylénový box na prepravu na automobile
Typ: 4632

- Slúži na bezpečnú prepravu náradia, stavebných materiálov,
drobných dielov atď.

- Box je uzamykateľný.

- Box je možné stohovať do seba pri otvorenom veku.

- Možnosť manipulácie s vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom.

- Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom.

825,00

1840 x 740 x 940 mm

750 l

40 kg

Box na prepravu a skladovanie
Typ: 3341

- Ideálne riešenie na uskladnenie náradia,
príslušenstva a pod.

- Vďaka rozmerom vhodný na prepravu
automobilom.

- Konštrukcia boxu bráni preniknutiu vody do vnútra.

- Po otvorení veko zostáva fixované v hornej polohe.

- Box je možné zdvíhať pomocou vysokozdvižného
vozíka alebo pomocou držiakov, ktoré sa
nachádzajú po bokoch.

- Box má dva oceľové uzávery, ktoré umožňujú
použitie visiaceho zámku.

Záruka 5 rokov

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

174,00
990 x 550 x 590 mm 200 l16 kg
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