
POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

ONDERHOUD & REPARATIE
Professionele partner voor reparatie
en onderhoud van uw logistieke
middelen

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

TOEPASBARE SERVICES

Houten palletrand 6 scharnieren 1200x1000mm -
gebruikt

SKU 31135U

Gebruikte houten palletrand met afmetingen 1200x1000x200mm.
Inklapbaar en stapelbaar, het eigen gewicht bedraagt 20 kg.

TECHNISCHE DATA

Hoogte (mm)  lager dan 200
Buitenafmeting lengte  1200
Buitenafmeting breedte  1000
Buitenafmeting hoogte  200
Type  Houten palletranden
Product  gebruikt

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gebruikte houten palletrand met zes scharnieren
1200x1000x200mm
Houten palletrand voorzien van zes scharnieren met afmetingen
1200x1000x200mm. De opzetrand in combinatie met een pallet
vormt een houten box. De opzetranden zijn stapelbaar en voorzien
van zes scharnieren. Hierdoor kunt u veel ruimte besparen tijdens
zowel opslag als transport. Bovendien zijn deze opzetranden
inklapbaar dankzij de zes scharnieren die eenvoudig opgevouwen
kunnen worden. Het eigen gewicht bedraagt 20 kilogram. LET OP:
Op basis van ruim 30 jaar ervaring sorteert en repareert Rotom
gebruikte artikelen zeer zorgvuldig, echter staat de foto die wij
weergeven op de website niet garant voor de hele partij die wij op
voorraad hebben. Alle gebruikte artikelen die wij verkopen zijn
volledig functioneel. De gebruikte producten kunnen onderhevig
zijn aan zichtbare gebruikerssporen of slijtage. Wilt u graag zelf
ervaren of deze artikelen voldoen aan uw wensen, dan kunt u na
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het maken van een telefonische afspraak op een van onze
vestigingen het desbetreffende product komen bekijken. Bij het
online plaatsen van uw bestelling, gaat u akkoord met de staat
waarin de gebruikte producten verkeren.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/houten-palletrand-6-scharnieren-1200x1000mm-
gebruikt-31135u
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