PRODUCT SPECIFICATIE SHEET

Pallet gebruikt 1200x1000x145 mm - nestbaar, kunststof
SKU 29190BU
Deze kunststof pallet met open bovendek heeft afmetingen
1200x1000x145 mm. Deze blokpallet is groot van formaat maar
zeer compact tijdens retourtransport omdat deze nestbaar is. Deze
blauwe kunststof pallet is direct klaar voor transport en opslag.
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Buitenafmeting lengte
Buitenafmeting breedte
Buitenafmeting hoogte
Statisch draagvermogen
Materiaal
Status
Product
Type

1200
1000
145
400
Kunststof
Gebruikt
gebruikt
Export pallets

PRODUCTOMSCHRIJVING
Blauwe gebruikte kunststof pallet met open dek, 1200x1000x145
mm
Deze gebruikte kunststof pallet van blokformaat met bijzondere
blauwe kleur valt zeker op. Met de bijzondere grote afmetingen van
1200x1000x145 mm en een volledig open bovendek is deze pallet
direct klaar voor transport en opslag. Ondanks zijn grootte is deze
pallet dankzij de nestbaarheid extra compact bij het retourvervoer
of tijdens opslag buiten de piekseizoenen.
LET OP: Dit betreft een gebruikt artikel, alle gebruikte artikelen die
wij verkopen zijn 100% functioneel! Echter de foto die wij
weergeven op de website staat niet garant voor de hele partij die
wij op voorraad hebben. De gebruikte producten die wij verkopen
hebben zichtbare gebruikerssporen en er is slijtage zichtbaar. Op
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basis van onze ruim 30 jaar ervaring sorteren en repareren wij
gebruikte artikelen zorgvuldig. Of de optische en technische staat
voor u voldoende is dat is een persoonlijke interpretatie. Wilt u
uzelf ervan overtuigen dat deze artikelen voldoen aan uw wensen
dan bent u na het telefonisch maken van een afspraak van harte
welkom op een van onze vestigingen om het geselecteerde
product te bekijken. Bij het online plaatsen van uw bestelling gaat u
akkoord met de staat waarin gebruikte producten verkeren.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/pallet-gebruikt-1200x1000x145-mm-nestbaar-kun
ststof-29190bu
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