
POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

PACKAGING RECOVERY
Reduceer uitgaven voor
verpakkingen en ladingdragers

PALLETS EN ANDERE
LADINGDRAGERS VERKOPEN
Verkoop overbodige ladingdragers
denk aan duurzaamheid, verdien
geld en maak opslagruimte vrij

TOEPASBARE SERVICES

Chemie Pallet CP3 1140x1140x138m - ISPM 15
behandeling

SKU 15003HT

Houten CP3 chemie pallet, variant op de CP1 pallet. De afmetingen
hiervan zijn 1140x1140x138mm. De container pallet is zeer stevig
en stabiel en wordt doorgaans in de chemische industrie gebruikt.

TECHNISCHE DATA

Type  Chemie pallets
Buitenafmeting lengte  1140
Buitenafmeting breedte  1140
Buitenafmeting hoogte  140
Dynamisch draagvermogen  1000
Materiaal  Hout
Status  Nieuw
Product  nieuw

PRODUCTOMSCHRIJVING

Houten Chemie CP3 Pallet 1140x1140x138 mm
Deze houten chemie CP3 pallet is zeer stevig gebouwd. De
afmetingen van deze pallet zijn 1140x1140x138 mm. Het type CP3
chemie pallet wordt veelal gebruikt als container pallet voor het
transport van chemische producten, vloeibare stoffen en vaten in
de chemische industrie. Deze pallets hebben een solide structuur
en zijn bestand tegen zware lasten. Het laadvermogen van de CP3
pallet is 1000kg. Tevens is deze pallet voorzien van 3 sledes,
waardoor deze ook wel bekendstaat als een container pallet. De
pallet is vervaardigd uit hoogwaardig Midden-Europees vurenhout
en heeft een ISPM 15 behandeling ondergaan.
Kies voor een duurzame oplossing voor uw logistiek
Heldere communicatie met onze partners en opdrachtgevers staat
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bij Rotom Nederland al meer dan 40 jaar hoog in het vaandel. Ook
bieden wij altijd een duurzame oplossing voor uw totale supply
chain. Oftewel: we selecteren enkel logistieke middelen van
gerenommeerde merken. U kunt hierbij rekenen op een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Wilt u uw CP3 of andere
pallets zoals de CP1 en CP9 verkopen? Ook die mogelijkheid
bieden wij.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/chemie-pallet-cp3-1140x1140x138m-ispm-15-beh
andeling-15003ht
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