
VERHUUR VAN LOGISTIEKE
PRODUCTEN
Huur direct vanuit voorraad en
realiseer een kostenbesparing

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

HERGEBRUIK VAN
LADINGDRAGERS (RTI
MANAGEMENT)
Efficiënte administratie en beheer
van logistieke middelen. Track &
trace van transacties over alle
locaties.

TOEPASBARE SERVICES

Deksel gebruikt 1210x810x40 mm - kunststof

SKU 61128U

Deksel van 1210x810x40 mm. Gemaakt van HDPE kunststof voor
palletboxen met een afmeting van 1200x800 mm. Met deze deksel
zijn de producten in de palletbox beschermt tegen stof, vuil en
water. Geschikt voor de voedingsindustrie.

TECHNISCHE DATA

Materiaal  HDPE
Buitenafmeting lengte  1210
Buitenafmeting breedte  810
Buitenafmeting hoogte  40
Product  gebruikt, huren
Type  Accessoires

PRODUCTOMSCHRIJVING

Deksel kunststof 1210x810x40 mm - voor palletbox, gebruikt
Gebruikte kunststof deksel voor alle 1200x800 mm palletboxen.
De afmetingen van de deksel zijn 1210x810x40 mm. Door deze
deksel zijn de producten in de palletbox beschermt tegen stof, vuil
en water. Daarnaast kunnen er op deze deksel ook palletboxen
gestapeld worden. De deksel is gemaakt van High Density Poly
Ethylene (HDPE) kunststof. Dit is een hoogwaardige kwaliteit
kunststof, waardoor deze ook in de voedingsindustrie gebruikt kan
worden.
LET OP: Dit is een gebruikt artikel. Al onze gebruikte artikelen zijn
100% functioneel maar bevatten gebruikerssporen en zichtbare
slijtage. De afbeeldingen staan daarom niet garant voor de partijen
gebruikte materialen die wij op voorraad hebben. Al onze gebruikte
artikelen zijn zorgvuldig geselecteerd en indien nodig gerepareerd
op basis van onze ruim 30 jaar ervaring. Wilt u zelf komen kijken of
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alles naar uw wens is? Neem dan contact op voor een afspraak. 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/pokrywa-plastikowa-do-skrzyniopalety-1210x810x
40-mm-uzywana-61128u
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