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 P Ř E P R A V N Í  B O X Y 

•  materiál: polypropylen
• nízká hmotnost, velký objem
• s víkem, možnost uzamčení pomocí visacího zámku
• dodáván v rozloženém stavu 

 Truhla je určena pro venkovní použití a slouží k ukládání drobnějších předmětů. Dodávána 
je v rozebraném stavu, montáž je velmi snadná a bez použití jakéhokoliv nářadí. Truhlu je 
možné uzamknout visacím zámkem (zámek není součástí dodávky). 

délka × šířka × výška mm 1190 × 400 × 580

hmotnost kg 6
šedý obj. č. 2G 461 076

Kč 1.120,-
světle šedý obj. č. 2G 461 077

Kč 1.120,-

 PLASTOVÝ BOX MULTIFUNKČNÍ 

•  z vysoce kvalitního polyetylenu
• pohodlné a bezpečné stohování
• odolný vůči UV záření a barevně stálý
• ocelové uzávěry pro visací zámek 

 Box je ideálním řešením pro uskladnění a přepravu různého nářadí a jiného drobného 
příslušenství. Vhodně zvolené rozměry výrobku umožňují jeho převoz automobilem. 
Pevná a tuhá konstrukce z vysoce kvalitního polyethylenu a moderní technologie 
rotačního tváření použitá při jeho výrobě zajišťuje, že box je mimořádně odolný 
proti mechanickému poškození a proti atmosférickým vlivům. Box je vyroben z 
recyklovatelných materiálů – je možná 100% recyklace opotřebených výrobků a 
opětovné využití surovin. Speciálně navržené hrany brání proniknutí vody do boxu, také 
víko je uzpůsobeno proti hromadění dešťové vody.
Víko je upevněno pomocí 3 speciálních pantů, které ho udržují po otevření v horní 
poloze a umožňují bezproblémové otevírání boxu umístěného těsně u stěny. Box lze 
přepravovat pomocí vysokozdvižného vozíku při použití speciálních osazení ve spodní 
části boxu nebo pomocí držáků, které se nacházejí po stranách. Speciální prolisy 
umožňují pohodlné a bezpečné stohování – maximálně 3 kusy. 

objem l 200

délka × šířka × výška mm 990 × 550 × 590
hmotnost kg 16

obj. č. 2G 516 409
Kč 3.090,-

 UNIVERZÁLNÍ PŘEPRAVNÍ BOX 

•  z vysoce odolného polyetylenu
• odolný vůči UV záření a barevně stálý
• ocelový uzávěr na visací zámek 

 Kontejner je vysoce odolný před mechanickým poškozením a klimatickým jevům. Je 
vyroben ze 100% recyklovatelného materiálu. Verze s víkem je obzvláště vhodná pro 
bezpečné uskladnění různých materiálů, odpadů nebo nástrojů a nářadí. Kontejner je 
vybaven plynovými teleskopy, které zajišťují snadné otvírání víka a udržují otevřené víko 
ve vzpřímené poloze. Profil víka je navržen tak, aby umožňoval volný odtok vody. Pokud 
je kontejner vybaven zámkem, je vhodný pro uskladnění nástrojů a nářadí. Speciální 
prolisy kontejneru umožňují jeho snadnou přepravu za pomoci vysokozdvižných vozíků. 

 PŘEPRAVNÍ KONTEJNER 

víko ne ano

objem l 1750 1750
délka × šířka × výška mm 2280 × 1150 × 990 2380 × 1230 × 1100
hmotnost kg 45 74

obj. č. 2G 516 610 2G 516 611
Kč 6.490,- 14.900,-

 záruka 10 let 


