POJEMNIKI
MAGAZYNOWE
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WYNAJEM POJEMNIKÓW
Wykorzystanie pojemników plastikowych pozwala na szybkie pakowanie i rozpakowywanie artykułów, ergonomicznie
wyprofilowane uchwyty ułatwiają przenoszenie, a specjalna perforacja zamkniętej pokrywy uniemożliwia przesuwanie się
pojemników w czasie transportu, kiedy są ułożone jeden na drugim. To świetna ochrona produktów przed uszkodzeniem
i zabrudzeniami oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i niepowołanym dostępem, ponieważ do przechowywania szczególnie
cennej zawartości proponujemy zamykane i plombowane pojemniki magazynowe. Możliwość naklejenia etykiety pozwala
identyfikować zawartość, dane odbiorcy, itd.

POJEMNIKI MAGAZYNOWE
Boxy oraz pojemniki zwrotne mają szerokie zastosowanie
w dystrybucji, transporcie. Posiadają dużą nośność, wykonane są z tworzywa sztucznego. Dzięki swojej konstrukcji każdy
pojemnik jest gniazdowalny oszczędzając tym samym miejsce
magazynowe o ok. 60%. Większość pojemników występujących na rynku ma możliwość zabezpieczenia plombą.
• Wysokości pojemników są dostępne w różnych wariantach
• Najczęściej w kolorach niebieski, pomarańczowy, żółty
• Logo na pojemniku metodą hot-stampingu lub sitodruk
• Opcjonalnie okienko na etykietę logistyczną
• Możliwość naklejenia na pojemniku etykiety identyfikującej z kodem kreskowym

Wynajem dodatkowo pozwala znacząco obniżyć koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem opakowań jednorazowych.
Puste pojemniki można sztaplować, czyli wkładać jeden w drugi i układać w stosy, to pozwala zaoszczędzić miejsce nawet do
80%, a kiedy ich nie potrzebujesz po prostu je zwracasz. W ofercie posiadamy nawet pojemniki posiadające Unijny Certyfikat
dopuszczający do kontaktu z żywnością.

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
I OKRESOWY
Oferowane pojemniki dopasują się do każdego łańcucha dostaw oraz magazynu. Długoterminowy kontrakt albo sezonowość nie oznacza już konieczności
zakupu sprzętu, który po pewnym czasie będzie
nieużywany i niepotrzebnie magazynowany. Takie
rozwiązanie nie wymaga dużej, jednorazowej inwestycji, a koszty są rozłożone w czasie.

zastosowanie
W procesie logistyki oraz dystrybucji pojemniki najczęściej
będą miały zastosowanie przy zabezpieczaniu rzeczy małych
a zarazem drogich:
• Chemia oraz kosmetyki, FMCG
• Drogie części samochodowe
• Kosztowne płyny eksploatacyjne
• Gry i muzyka na płytach - Winyl/CD/DVD/Blu-Ray
• Telefony komórkowe oraz elektronika użytkowa

ZALETY WYNAJMU POJEMNIKÓW
• oszczędność czasu
• oszczędność miejsca
• brak niepotrzebnych inwestycji
• ochrona zawartości
• zabezpieczenie przed słońcem i deszczem
• niskie koszty
• duży wybór pojemników i ich rozmiarów

użytkownicy
• Sieci handlowe i sieci typu
convinience
• Firmy i operatorzy logistyczni
• Branża kurierska
• Producenci i dystrybutorzy
automotive
• Drogerie
• Branża elektromarketów
• Serwisy maszyn i części

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
W przypadku przeprowadzki, remontu lub terminowych kontraktów ze swoimi klientami szybko obliczysz wszystkie koszty związane z przechowywaniem, transportem i magazynowaniem. Płacisz tylko
za czas i ilości, których faktycznie potrzebujesz.
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OPIS PRODUKTU

POJEMNIKI MAGAZYNOWE
Z K L A PA M I

Pojemnik przeznaczony do dystrybucji towarów w łańcuchu logistycznym. Jest zamykany klapami. Specjalna konstrukcja
zawiasów uniemożliwia otwarcie klap po zamknięciu pojemnika. Klapy zamykające posiadają specjalne „ząbki” nakładające
się na siebie i uniemożliwiające ingerencję. Specjalne tłoczenia na klapie umożliwiają postawienie jednego pojemnika na
drugim, bez ryzyka przesuwania się pojemników. Pojemnik zabezpieczany jest dedykowanymi plombami. Wykonany jest z
wysokiej jakości, odpornego na niszczenie polipropylenu.

Pojemnik przeznaczony do dystrybucji i magazynowania towarów. Poziom bezpieczeństwa pojemników zamykanych
klapami jest dodatkowo wzmocniony przez możliwość za-

Możliwość wykonania logo metodą sitodruku lub hotstampingu na dłuższym boku pojemnika. Logo jest naniesione w wyższej części ścianki pojemnika. Ma to na celu zapobiegania ścierania się logo podczas wielokrotnego wkładania pojemnika
jednego w drugi.

bezpieczenia dedykowanymi plombami. Specjalne tłoczenia
na klapie umożliwiają postawienie jednego pojemnika na
drugim, bez ryzyka przesuwania się pojemników.

ROZWIĄZANIA

POKRYWA

ZAWIASY

Specjalna konstrukcja
pokrywy zamykającej
powoduje że klapy
nakładają się na siebie co
uniemożliwia ingerencję.

Poziom bezpieczeństwa został
dodatkowo zwiększony także
dzięki zawiasom które są częścią
ściany pojemnika, a nie osobnymi
elementami które można
zdemontować po zamknięciu
pojemnika bez pozostawienia
śladu. Ma to miejsce w przypadku
niektórych pojemników
dostępnych na rynku

SZTAPLOWANIE I
GNIAZDOWANIE

OKIENKO NA
ETYKIETĘ

Dzięki układaniu pojemników na
sobie oraz wkładaniu nieużywanych
pojemników jeden w drugi można
zaoszczędzić sporo miejsca
magazynowego

Wykonane z przezroczystego
polipropylenu chroni etykietę
przed zabrudzeniem albo
uszkodzeniem, a dzięki swojej
budowie podczas mycia
pojemnika z okienka łatwo
odparowuje woda.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
(mm)

WYMIARY WEWNĘTRZNE
(mm)

ILOŚĆ NA PALECIE
(szt.)

400x300x265

336x254x239

108

400x300x310

332x250x282

108

600x400x265

530x353x240

72

600x400x310

514x350x281

72

600x400x365

508x346x340

68

600x400x400

521x343x375

68

P L O M B O WA N I E

Podane wymiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w przypadku poszczególnych egzemplarzy

Plomba zaciskowa

A K C E S O R I A strona 15
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OPIS PRODUKTU

POJEMNIKI MAGAZYNOWE
SKŁADANE

Pojemnik składany wykorzystywany głównie w branży odzieżowej i automotive. Ze względu na swoje rozmiary może być
stosowany do wielu aplikacji. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca magazynowego. Dzięki jego konstrukcji proces
rozłożenia i złożenia jest prosty, bardzo szybki i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Pojemnik nie zawiera
osobnych elementów.

Specjalna konstrukcja pozwala na szybkie i łatwe składanie oraz rozkładanie pojemników. Dzięki różnym rozmiarom te produkty znajdą zastosowanie w niemal każdej

Okienko w bocznej ściance pojemnika pozwala na wyciąganie zawartości z pojemnika bez konieczności ściągania innych
pojemników ułożonych na nim.

branży np. automotive, hurtownie, magazyny. Możliwość

Zamocowanie opcjonalnie kółka pozwalają transportować całe stosy pojemników

transportu i składania pustych pojemników w postaci
złożonej powoduje ograniczenie potrzebnej przestrzeni
ładunkowej przez co koszty magazynowania są niższe.

OPIS

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
(mm)

WYMIARY WEWNĘTRZNE
(mm)

ILOŚĆ NA
PALECIE
(szt.)

podstawowy

800x600x465

760x560x450

36

bez dna

800x600x465

760x560x465

36

bez dna z okienkiem do
pobierania i klapą
przeciwpyłową

800x600x465

760x560x465

36

z okienkiem do
pobierania

800x600x465

760x560x450

36

z okienkiem do
pobierania i klapą
przeciwpyłową

800x600x465

760x560x450

36

na rolkach

800x600x585

760x560x450

20

na rolkach z okienkiem
do pobierania

800x600x585

760x560x450

20

na rolkach z okienkiem
do pobierania i klapą
przeciwpyłową

800x600x585

760x560x450

20

Dodatkowe akcesoria jak pokrywy czy wózki umożliwiają
konfigurację dowolnych zestawów.

ROZWIĄZANIA

ZAWIASY

OKIENKO

Zawiasy tworzą system
szybkiego składania
pojemników a ich
konstrukcja uniemożliwia
manipulację.

Okienko w ściance pojemnika
pozwala na wyciąganie
zawartości z pojemników
ułożonych w stosy bez
konieczności ściągania ich
z siebie.

UCHWYTY

POKRYWA

Ułatwiają przenoszenie pojemników,
a wykonanie ich z mocnego
polipropylenu pozwala na przenoszenie
nawet sporego obciążenia.

Plastikowe pokrywy są
używane do zamykania
pojemników od góry, niektóre
z nich można dodatkowo
zabezpieczyć plombą.

P O K RY W Y

strona 15

Podane wymiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w przypadku poszczególnych egzemplarzy
boxexpert.pl
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OPIS PRODUKTU

POJEMNIKI
C AT E R I N G O W E
I SPOŻYWCZE

Wykorzystywane głównie do transportu i przechowywania żywności. Dzięki perforacji pojemniki można łatwiej umyć oraz
usunąć wszelkie pozostałości.
Wszystkie pojemniki spożywcze posiadają Unijny Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością.

Plastikowe pełne lub perforowane pojemniki o różnych
wymiarach są wykonane z najwyższej jakości tworzywa
sztucznego. Posiadają Unijny Certyfikat umożliwiający
kontakt z żywnością. Konstrukcja umożliwia sztaplowanie w stosie. Pojemniki są łatwe w czyszczeniu i przeznaczone do wielokrotnego użytku. Specjalnie przygotowane
pojemniki cateringowe mają szerokie zastosowanie w firmach cateringowych i samolotach.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
(mm)

WYMIARY WEWNĘTRZNE
(mm)

ILOŚĆ NA
PALECIE
(szt.)

600x400x59

580x380x57

150

600x400x77

580x380x75

125

600x400x92

580x380x90

100

435x300x95

400x275x75

296

500x320x105

460x300x85

224

680x450x120

615x410x110

110

725x485x130

680x475x118

54

400x300x170

370x270x165

130

500x310x255

760x560x450

20

ROZWIĄZANIA

UNIJNY
CERTYFIKAT
Certyfikat dopuszcza
pojemniki do kontaktu
z żywnością.

NAROŻNIKI
Konstrukcja narożników pozwala
na sztaplowanie pojemników.

UCHWYT

PERFORACJA

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty przelotowe ułatwiają
przenoszenie załadowanych
pojemników.

Dzięki perforacji mycie lub
usuwanie okruchów jest

Podane wymiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w przypadku poszczególnych egzemplarzy

łatwiejsze. Perforacja poprawia
odpływ wody.

boxexpert.pl
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POJEMNIKI MAGAZYNOWE
S Z TA P L O W A N E

S Z TA P L O W A N E 1 8 0 °

Dzięki możliwości układania pojemników
jednego na drugim oszczędzamy miejsce
magazynowe a transport jest bardziej
efektywny.

gniazdować, a po obróceniu pojemnika o 180° można sta-

Specjalnie perforowane pojemniki można w łatwy sposób
wiać jeden na drugim.

Sztaplowanie i gniazdowane pojemników pozwala skutecznie zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca przez co
powierzchnia magazynowa jest wykorzystana w możliwie
najbardziej efektywny sposób. Nieużywane pojemniki
włożone jeden w drugi zajmują 60% mniej miejsca. Spe-

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
(mm)

WYMIARY WEWNĘTRZNE
(mm)

ILOŚĆ NA PALECIE
(szt.)

600x400x150

490x332x145

195

600x400x200

490x332x195

195

600x400x270

490x340x267

130

600x400x300

490x332x295

130

600x400x350

490x340x347

100

600x400x400

490x332x395

90

620x500x403

540x430x400

52

cjalne perforacje uniemożliwiają przesuwanie się pojemników kiedy są ułożone w stos z zachowaniem stabilności.

ROZWIĄZANIA

OBRACANE 180 °

Z RUCHOMYMI UCHWYTAMI

strona 13

strona 14

ŁATWEGO DOSTĘPU
strona 14

Podane wymiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w przypadku poszczególnych egzemplarzy
boxexpert.pl
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S K R Z Y N I O PA L E T Y

Z R U C H O M Y M I U C H W Y TA M I

Skrzyniopalety są uniwersalnym nośnikiem transportowo-magazynowym, wykonanym z wysokiej jakości mocnego
tworzywa sztucznego są łatwe do czyszczeniu oraz odporne na wilgoć, odkształcenia, środki chemiczne i warunki
atmosferyczne, co zapewnia ich długą żywotność. Dzięki zastosowanym wzmocnieniom idealnie sprawdzają się w
przewożeniu ciężkich towarów lub substancji płynnych. Idealnie nadają się do magazynowania i transportu owoców,
warzyw i innych płodów rolnych. Gładka powierzchnia wewnętrzna skrzyniopalet oraz wykonanie z tworzywa pozwala na łatwe utrzymanie ich w czystości.

Pojemniki z ruchomymi uchwytami są wykorzystane w transporcie, magazynie i rolnictwie. Dzięki specjalnemu rozwiązaniu ruchomych zawiasów
można ustawiać pojemniki na sobie (uchwyty w pozycji otwartej), w ten
sposób między pojemnikami zostaje pusta przestrzeń na nadmiar ładunku,
np. kwiaty nie ulegają zgnieceniu. Zamkniecie uchwytów pozwala wkładać
jeden pojemnik w drugi.

Skrzyniopalety z tworzywa sztucznego dostępne są w różnych rozmiarach, pojemnościach i wariantach. Stanowią
uniwersalne, lekkie i wytrzymałe opakowanie przeznaczone do zbioru, transportu, magazynowania i składowania
również w chłodniach. Znajdą zastosowanie w każdej branż od przemysłu spożywczego, ogrodniczego, chemicznego
do firmy transportowej lub budowlanej. Przeznaczone do transportu za pomocą wózków widłowych lub ręcznych.
Można ze sobą wzajemnie sztaplować, a ustawione jedna na drugiej mogą tworzyć mobilny regał. Do każdego modelu
skrzyniopalet dostępne są nakładane pokrywy.

Ł AT W E G O D O S T Ę P U
Dzięki zastosowaniu otworów w ścianie pojemnika można szybko i sprawnie wymieniać ich zawartość. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w
warsztatach i hurtowaniach. W środowisku gdzie występuje dużo pyłu lub
istnieje możliwość zanieczyszczenia ładunku stosuje się klapy osłaniające
wnętrze pojemnika.

OPIS

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
(mm)

WYMIARY WEWNĘTRZNE
(mm)

ILOŚĆ NA
PALECIE
(szt.)

ażurowy

600x400x200

530x340x172

140

z okienkiem do
pobierania

600x400x200

530x340x172

140

ażurowy

600x400x300

530x340x272

130

nieperforowany

600x400x300

530x340x272

130

z okienkiem do
pobierania

600x400x300

530x340x272

130

z okienkiem do
pobierania i klapą
przeciwpyłową

600x400x300

530x340x272

130

600x400x300

530x340x272

130

430x1010x600 mm

500x700x460 mm

610x810x480 mm

640x1040x670 mm

800x1200x800 mm

1000x1200x760 mm

z dużym okienkiem
do pobierania

Podane wymiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w przypadku poszczególnych egzemplarzy
boxexpert.pl
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PA L E T Y Z T W O R Z Y WA

AKCESORIA

Palety wykonane z tworzywa są trwałą alternatywa do palet drewnianych, pozwalaja na oszczędność miejsca występują w różnych wymiarach. Oferta palet dedykowanych do transportu, przechowywania w szerokim spektrum rozmiarów do długotrwałej eksploatacji.
OPIS

WYMIARY
(mm)

Plomby zaciskowe charakteryzują się regulowaną
długością. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa posiadają komorę plombującą wzmocnioną wkładką stalową.

-

Wózek z dnem przeznaczony
do transportowania pojemników plastikowych

600×400

Wózek bez dna przeznaczony
do transportowania pojemników plastikowych

600×400

Wózek z dnem przeznaczony
do transportowania pojemników plastikowych

620×500

Plastikowa pokrywa służy do
zamykania pojemników, które
nie są wyposażone w klapy.

600×400

Plastikowa pokrywa służy do
zamykania pojemników, które
nie są wyposażone w klapy.

620×500

Plastikowa pokrywa służy do
zamykania pojemników, które
nie są wyposażone w klapy.

800×600

Przezroczyste okienko na
etykietę logistyczną

400×300

Przezroczyste okienko na
etykietę logistyczną

600×400

PALETA PEŁNA 80x120 cm
Paleta z płaską pełną powierzchnią, ułatwia utrzymanie czystości, poprawia stabilność przechowywanych w magazynie, idealna do magazynów zautomatyzowanych,
poprawia stabilność produktów lub towarów w transporcie. Wytrzymałość powyżej
500 kg, występuje w rozmiarach dodatkowych 100x120 cm, 80x60 cm.

PALETA MAGAZYNOWA AŻUROWA 80x120x15 cm
Paleta ażurowa, stabilizująca towar, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zaprojektowana do transportu oraz przechowywania w magazynie na regałach. Wytrzymałość powyżej 400 kg , występuje w rozmiarach 100x120 cm oraz 110x130 cm .

PALETA EXPORTOWA AŻUROWA 80x120x13 cm
Paleta do exportu i transportu, wykonana z tworzywa z recyclingu. Łatwość
transportu zwrotnego i przechowywania dzięki gniazdowalnej budowie można
palety przechowywać i transportować jedna w drugiej oszczędzając miejsce.
Wytrzymałość powyżej 400 kg, dostępna wersja 100x120x15 cm.

P O J E M N I K I W A R S Z TAT O W E - B I N
Pojemniki warsztatowe są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na środki chemiczne, tłuszcze i odkształcenia. Pojemniki
to doskonałe rozwiązanie dla warsztatów, linii i hal produkcyjnych, narzędziowni, magazynów oraz sklepów. Służą do składowania i organizacji drobnych przedmiotów. Dzięki różnorodności wymiarów, swojej budowie i wytrzymałości można je stosować w wielu gałęziach
przemysłu. Dostępne są w czterech kolorach - szary, niebieski, czerwony i żółty. Dla zachowania jeszcze lepszego porządku, jednostronnie
otwarte pojemniki magazynowe można umieszczać regałach magazynowych.

R E G A Ł Y W A R S Z TAT O W E
Regały z pojemnikami plastikowymi świetnie sprawdzają się w warsztatach, firmach produkcyjnych, serwisach oraz sklepach. Praktyczne zastosowanie regałów warsztatowych może być wykorzystane niemalże w każdej dziedzinie przemysłu. Regały warsztatowe na jednostronnie otwarte pojemniki magazynowe, są doskonałym rozwiązaniem do przechowywania drobnych przedmiotów
oraz organizacji miejsca pracy.

Podane wymiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w przypadku poszczególnych egzemplarzy

PLASTIKOWE
REGAŁY WARSZTATOWE

DREWNIANE
REGAŁY WARSZTATOWE

METALOWE
REGAŁY WARSZTATOWE
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