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ROZMĚR v mm

600x400x70
600x400x130
600x400x170
600x400x220
600x400x320
600x400x410

400x300x120
400x300x170
400x300x220
400x300x320

Víko na přepravku 600x400
Víko na přepravku 400x300
Víko na přepravku 400x 300 se zámkem

Objednací číslo

94.01.010
94.04.010
94.07.010
94.09.010
94.13.010
94.15.010

94.21.010
94.22.010
94.23.010
94.24.010

94.17.010
94.26.010
94.24.010

Balení / paleta

112 ks
60 ks
48 ks
36 ks
24 ks
20 ks

128 ks
96 ks
72 ks
48 ks

400 ks
500 ks
500 ks

EURO PŘEPRAVKY
PLNÉ 

Stohovatelné

Dodání od 1 ks

Skladem

Euro přepravky jsou vyrobeny z vysokojakostního poly-
propylenu šedé barvy, jsou odolné vůči slabým kyselinám, 
louhům a tukům. Odolají silnému nárazu a drží stálý tvar. 
Přepravky splňují normy pro styk s potravinami a odolá-
vají teplotám od -20°C až do +40°C. Hladké vnitřní stěny 
umožňují maximální využití objemu a snadné čistění.

Euro přepravky s plnými stěnami nabízíme ve 2 rozměrech 
600x400 mm a 400x300 mm a v různých výškách. Ke 
všem euro přepravkám můžete přikoupit plastové víko, v 
rozměru 400x300 mm dokonce uzamykatelné. Nabízíme 
také vyztužení dna pro zvýšení celkové pevnosti. Všechny 
přepravky lze potisknout logem vaší firmy.



ROZMĚR v mm

600x400x70
600x400x130
600x400x170
600x400x200
600x400x240
600x400x290
600x400x410

Víko na přepravku 600x400

Objednací číslo

94.01.011
94.04.011
94.07.011
94.08.011
94.10.011
94.12.011
94.15.011

94.17.010

Balení / paleta

112 ks
60 ks
48 ks
40 ks
32 ks
28 ks
20 ks

400 ks

EURO PŘEPRAVKY 
PERFOROVANÉ

Stohovatelné

Dodání od 1 ks

Skladem

Perforované euro přepravky jsou vyrobeny z vysokoja-
kostního polypropylenu šedé barvy, jsou odolné vůči sla-
bým kyselinám a louhům. Odolávají silnému nárazu a drží 
stálý tvar. Splňují normy pro styk s potravinami a odolávají 
teplotám v rozmezí od -20°C až do +40°C. 



ROZMĚR v mm

600x400x200
600x400x300

Objednací číslo

94.05.010
94.51.010

Balení / paleta

150 ks
100 ks

STOHOVATELNÉ
ZASOUVACÍ PŘEPRAVKY 

Stohovatelné a zasouvací

Vysoká kvalita

Skladem

Stohovatelné zasouvací přepravky mají všestranné využití 
při distribuci v průmyslovém odvětví. Díky svému tvaru  
lze prázdné zasouvat do sebe, nebo plné po otočení 
o 180° stohovat na sebe. K dispozici také perforovaná 
verze.

ROZMĚR v mm

400x300x120 s víkem
400x300x170 s víkem
400x300x220 s víkem
400x300x320 s víkem

Objednací číslo

94.21.090
94.22.090
94.23.090
94.24.090

Balení / paleta

128 ks
96 ks
72 ks
48 ks

EURO PŘEPRAVKY 
PLNÉ S VÍKEM

Stohovatelné

Dodání od 1 ks

Skladem

Euro přepravky o rozměru 400x 300 lze díky jed-
noduše ovladatelnému zámku ihned uzavřít. Zboží 
bude chráněno před poškozením.



ROZMĚR v mm

600x400x220

Objednací číslo

95.03.030

Balení / paleta

112 ks

ROZMĚR v mm

300x200x147
400x300x147
400x300x280
600x400x147
600x400x280

Víko na přepravku 300x200
Víko na přepravku 400x 300
Víko na přepravku 600x400

Objednací číslo

96.31.130
96.41.130
96.42.130
96.61.130
96.62.130

96.30.130
96.40.130
96.60.130

Balení / paleta

240 ks
120 ks
64 ks
60 ks
32 ks

SKLÁDACÍ
EURO PŘEPRAVKY 

Vysoká pevnost

Dodání od 1 ks

Nosnost 30 kg

Přepravka je konstruována tak, aby byla zaručena její 
skladovatelnost, stohovatelnost a kompatibilita. Lze ji slo-
žit a tím značně šetří prostor při přepravě nebo ve skla-
dě apod. Rozměry při složeném stavu jsou 599x399x68. 
Přepravka se vyznačuje oproti konkurenčním výrobkům 
tohoto typu mimořádnou pevností, přičemž nabízí různo-
rodé využití při přepravě a skladování různých předmětů 
hlavně v technickém průmyslu. Využití najde rovněž v do-
mácnostech a v administrativě.

KLT PŘEPRAVKY 
Hladké dno

Plocha pro nalepení kódu

Teplotní odolnost -20°C až +100°C                    

R-KLT přepravka se vyznačuje hladkým dnem a také otvory 
pro odtok vody podle směrnice VDA pro klasifikaci v BG 
4.3 (výjimkou je RL-KLT 3147). Přepravky KLT jsou často 
využívány v automobilovém průmyslu pro každodenní  
použití. 



Název

Box zkosený 40  400x300x162
Box zkosený 30  330x270x160
Box zkosený 20  300x200x142
Box zkosený 10  200x150x122
Box zkosený 3  150x100x70

Zásobník 20  269x207x132
Zásobník 10  222x142x122
Zásobník 2,5  164x100x76
Zásobník 1  94x100x52

Objednací číslo

96.40.000
96.30.000
96.20.000
96.10.000
96.03.000

97.20.000
97.10.000
97.02.000
97.01.000

Balení / paleta

96 ks
96 ks
192 ks
528 ks
1728 ks

288 ks
512 ks

1600 ks
4800 ks

ROZMĚR v mm

ZKOSENÉ BOXY
a ZÁSOBNÍKY  
Dodání od 1 ks

Vysoká kvalita

Skladem

Zkosené boxy a zásobníky jsou ideálním řešením mnoha 
obchodů, skladů a dílem, kde je potřeba mít menší před-
měty stále pod kontrolou. Zkosené čelo poskytuje přehled 
a snadný přístup k uloženému materiálu. Boxy jsou vyro-
beny z tvrzeného polystyrenu, který se vyznačuje vysokou 
pevností a tvarovou stálostí. Přední čelo boxů má integro-
vaný držák pro umístnění štítku. Možnost volby z několika 
barev jako jsou červená, modrá, šedá, zelená, žlutá.



VOZÍKY
POD PŘEPRAVKY 

Vyztužený rám

Dodání od 1 ks

Nosnost až 300 kg

Vozíky pro manipulaci s přepravkami o rozměru 600x400 
nebo 400x300 slouží k efektivnímu a bezpečnému převo-
zu přepravek nebo beden na mnoha místech. Vozíky jsou 
vyžadovány v průmyslových odvětvích, jako jsou sklady, 
při zpracování masa, pekárnách, potravinářství nebo zdra-
votnictví. V nabídce je několik barevných variant rámů 
a materiálů, které je možné kombinovat s kolečky různých 
průměrů a druhů běhounů.

ROZMĚR v mm

610x410
610x410
610x410
610x410
610x410
610x410
610x410
610x410

Objednací číslo

81.01.110
81.01.120
81.01.210
81.01.220
81.01.141
81.01.341
81.01.142
81.01.342

Objednací číslo

81.04.110
81.04.120
81.04.210
81.04.220
81.04.141
81.04.341
81.04.142
81.04.342

Provedení kol

4x otočné guma kolo 100 mm
4x otočné polyamid kolo 100 mm
2x pevné, 2x otočné guma kolo 100 mm
2x pevné, 2x otočné polyamid kolo 100 mm
4x otočné polyuretan kolo 75 mm
2x otočné, 2x s brzdou polyuretan kolo 75 mm
4x otočné polyuretan kolo 50 mm
2x otočné, 2x s brzdou polyuretan kolo 50 mm

Objednací číslo

81.03.110
81.03.120
81.03.210
81.03.220
81.03.141
81.03.341
81.03.142
81.03.342
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