
SERVIÇOS DE ALUGUER
O produto também está disponível
para aluguer. Peça-nos uma
proposta.

SOLUÇÕES DE POOLING
O produto está disponível no serviço
de pooling para empresas. Peça-nos
mais informações.

GESTÃO RTI
A circulação eficiente de embalagens
retornáveis poderá gerar ganhos
consideráveis. Saiba mais sobre o
nosso serviço.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Aro em madeira novo 800x600mm - 4 dobradiças

SKU 36133HTKD

Nova aro palete de madeira com dimensões 800x600x200mm.
Fornecido com dobradiças 4 a desmoronar facilmente dentro da
borda set-up. Além disso, os colares são empilháveis para formar
facilmente uma caixa de madeira com sua palete. ISPM 15 tratada
e adequado para exportação para fora da UE.

DADOS TÉCNICOS

Altura (mm)  inferior a 200
Material  Madeira
Dimensões externas
comprimento  800
Dimensões externas largura  600
Dimensões externas altura  200
Tipo  Colares de madeira
Produtos  novo, aluguer

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

New 800x600mm borda de paletes de madeira - 4 dobradiças
New quadro de paletes de empilhamento de madeira com quatro
dobradiças. As dobradiças são galvanizados e ir contra a ferrugem.
A madeira seca é composta de primeira escolha (quarto a seco) de
madeira macia, assim, a qualidade. Além disso, a NIMF 15 (HT),
tratado, e adequado para a exportação para fora da UE.
4, as dobradiças proporcionam a capacidade de entrar em colapso
da borda. Ela faz com que os colares eficiente & euml; nt de
armazenamento e além disso, os colares podem ser facilmente
empilhadas para formar uma caixa de madeira.

Link para visitar esta página:
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