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 L Ă Z I  D E  T R A N S P O R T 

•  material: polipropilenă
• greutate scăzută, capacitate mare
• cu capac, posibilitate de încuiere cu ajutorul unui lacăt
• livrare în stare neasamblată 

 Lada este destinată pentru utilizare în exterior şi serveşte la depozitarea obiectelor mai 
mărunte. Se livrează în stare neasamblată, montarea este foarte simplă şi nu necesită 
nici un fel de scule. Lada poate fi încuiată cu lacăt (lacătul nu face parte din livrare). 

lungime × lăţime × înălţime mm 1190 × 400 × 580

greutate kg 6
culoare gri cda. nr. 2G 461 076

RON 307,-
gri deschis cda. nr. 2G 461 077

RON 307,-

 RECIPIENT MULTIFUNCŢIONAL DIN PLASTIC 

•  din propilenă de calitate înaltă
• stivuire confortabilă şi sigură
• rezistentă la radiaţii UV şi stabilă la 

culoare
• închizători din oţel pentru lacăt 

 Boxa este o soluţie ideală pentru depozitarea şi transportul a diferitelor scule şi a 
altor accesorii mărunte. Dimensiunile produsului alese potrivit permit transportul cu 
autoturism. Construcţia rigidă şi solidă din polietilenă de calitate înaltă şi tehnologia 
de formare prin rotire folosită la fabricarea ei asigură ca aceasta să fie excepţional de 
rezistentă la deteriorare mecanică şi la acţiunile atmosferice. Boxa este fabricată din 
materiale reciclabile – posibilitate de reciclare 100 % a produselor uzate şi refolosire a 
materiilor prime. Muchiile concepute special împiedică pătrunderea apei în boxă, la fel şi 
capacul este adaptat împotriva reţinerii apei pluviale.
Capacul este fixat cu ajutorul a 3 balamale speciale care-l menţin după deschidere în 
poziţia ridicată şi permit deschiderea fără probleme a boxei amplasate strâns de perete. 
Boxa poate fi transportată cu ajutorul căruciorului elevator prin folosirea profilărilor 
speciale în partea inferioară a boxei sau cu ajutorul suporturilor care se găsesc pe 
lateral. Profilarea specială permite stivuirea confortabilă şi sigură – maximum 3 bucăţi. 

capacitate l 200

lungime × lăţime × înălţime mm 990 × 550 × 590
greutate kg 16

cda. nr. 2G 516 409
RON 1.020,-

 BOXĂ UNIVERSALĂ DE TRANSPORT 

•  din polietilenă foarte rezistentă
• rezistent la radiaţii UV şi stabil la culoare
• închizător din oţel pentru lacăt 

 Containerul este foarte rezistent la deteriorare mecanică şi acţiunile atmosferice. Este 
fabricat din 100% material reciclabil. varianta cu capac este potrivită îndeosebi la 
depozitarea sigură a diferitelor materiale, a deşeurilor sau instrumentelor şi sculelor. 
containerul este prevăzut cu telescoape cu gaz, care asigură deschiderea uşoară a 
capacului şi menţin deschis capacul în poziţia verticală. Profilul capacului este conceput 
în aşa fel încât să permită scurgerea apei. Dacă containerul este prevăzut cu lacăt, 
este potrivit pentru depozitara instrumentelor şi sculelor. profilările speciale ale 
containerului permit transportul uşor al acestuia cu ajutorul cărucioarelor elevatoare. 

 CONTAINER DE TRANSPORT 

capac nu da

capacitate l 1750 1750
lungime × lăţime × înălţime mm 2280 × 1150 × 990 2380 × 1230 × 1100
greutate kg 45 74

cda. nr. 2G 516 610 2G 516 611
RON 2.000,- 4.930,-

 ani 10 garanţie 


