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WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA PRZEMYSŁU - PALETY
PLASTIC PRODUCTS FOR THE INDUSTRY - PALLETS

PALETY PLASTIKOWE

PLASTIC PALLETS

Palety plastikowe są obecnie kluczowym
elementem w logistyce. Higieniczne i biologicznie
obojętne plastikowe palety są odporne na pleśnie,
grzyby czy bakterie. Nie wymagają fumigacji,
stanowią korzystną alternatywę dla drewnianych
palet. Ponadto są łatwe do mycia.
Palety plastikowe są bezpieczne w obsłudze.
Osobom posługującym się nimi nie grozi ryzyko
zranienia się występujące w przypadku
posługiwania się zużytymi paletami drewnianymi,
ponieważ nie pylą, nie odłamują się od nich włókna
i drzazgi. Palety plastikowe są prawie 20 razy
trwalsze niż tradycyjne drewniane palety, ich
wymiary i kształt nie ulegają zmianie wraz
z upływem czasu.

Plastic pallets are now a key element in logistics.
Hygienic and biologically inert plastic pallets are
resistant to molds, fungi and bacteria. They do not
require fumigation, they are a beneficial
alternative to wooden pallets. In addition, they are
easy to wash.
Plastic pallets are safe to use. People using them
are not at risk of injury when using used wooden
pallets, because they do not dust, they do not
break off fibers and splinters. Plastic pallets are
almost 20 times more durable than traditional
wooden pallets, their dimensions and shape do not
change over time.

DOSTĘPNE TYPY PALET PLASTIKOWYCH:

Available types of plastic pallets:

Pallet Phyl Euro

1200 x 800 [mm]

Paleta w rozmiarze euro – idealna do obsługi
i przechowywania we wszystkich przemysłowych
zastosowaniach logistycznych.

Pallet Phyl 3 Runners

1200 x 1000 [mm]

Palety do stosowania w logistyce przemysłowej.
Wyposażone w 3 prowadnice (Pallet Phyl 3 Runners) lub
5 prowadnic (Pallet Phyl 5 Runners) są wytrzymałe
i wytrzymują silne obciążenia skręcające, a także
obciążenia ściskające. Idealne dla przemysłu
spożywczego i napojowego razem z przekładkami
transportowymi layer pad.

Phyl pallet euro size is perfect to facilitate handling and
storage operations in all industrial logistics applications.

Pallet Phyl 5 Runners

1200 x 1000 [mm]

Pallets for use in industrial logistics. Equipped with 3
runners (Pallet Phyl 3 Runners) or 5 runners (Pallet Phyl
5 Runners), they are sturdy and withstand strong
twisting loads as well as compression loads. Ideal for
food & beverage business, together with our layer pads.
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Pallet Display DY6040 600 x 400 mm

Paleta do transportu i ekspozycji produktów
w miejscu sprzedaży

The small size pallet ideal for transporting and
displaying products directly at the point of sale

Pallet "Düsseldorf" DY6080 600 x 800 mm

Wtrzymała paleta kompaktowa, przeznaczona do
magazynu
Pallet SL1208

1200 x 800 [mm]

Palety SL to idealne rozwiązanie do bezpiecznego
transportowania ładunków w obrębie jednego centrum
dystrybucyjnego.

Pallet ST1208

1200 x 800 [mm]

Lekkie, wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu palety
gniazdowe, funkcjonalne rozwiązanie do bezpiecznego
transportu i przechowywania produktów

Compact and robust pallet, ideal for a neat and
clean warehouse storage
Pallet SL1210

1200 x 1000 [mm]

Pallets SL - the ideal solution to safely transport product
loads within a single distribution centre.

Pallet ST1210

1200 x 1000 [mm]

Sturdy and easy to clean nestable pallet is a functional
solution to safely transport and storage products
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NADSTAWKI PALETOWE Collapsible pallet systems
Box Mec BM0806
Box Mec BM1208
Box Mec BM1210

800 x 600 x 1010 [mm]
1200 x 800 x 1010 [mm]
1200 x 1000 x 1010 [mm]

Składane, modułowe systemy nadstawek paletowych,
idealne do optymalizacji przestrzeni. Wypełnione
załadunkiem układają się bezpiecznie, a opróżnione, w
drodze powrotnej lub podczas magazynowania,
pozwalają na znaczną oszczędność miejsca. System
nadstawek paletowych zapewnia doskonały dostęp do
wnętrza: nadstawki można składać bez ich usuwania z
palety, co pozwala na szybsze ładowanie i lepszą
ergonomię (i bezpieczeństwo!) Dla operatorów.
Nadstawki Box Mec BM to inteligentne i innowacyjne
p o j e m n i k i d o o c h r o ny i t ra n s p o r t u c z ę ś c i
i komponentów, głównie do zastosowań przemysłowych
i motoryzacyjnych.

Phylcon Box Pallet

Phylcon Light Box Pallet
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The Box Mec BM systems are smart and innovative
containers to protect and transport parts and
components mainly for industrial and automotive
applications.

1200 x 800 x 850÷1380 [mm]

Składane pojemniki Phylcon – lekkie, trwałe
i wytrzymałe rozwiązanie logistyczne. Obwoluta palety
wykonana jest dwukomorowych płyt
polipropylenowych. Łatwy w użyciu mechanizm
blokujący zapewnia bezpieczne połącznie obwoluty z
paletą i pokrywą.
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The collapsible and modular box pallet system is ideal to
optimise space: because when full, it stacks securely
and when empty for return trips or for warehouse
storage it allows a considerable space saving. The collar
system gives an excellent interior access: the collars
can fold without being removed, allowing faster loading
and better ergonomics (and safety!) for the operators.

Collapsible containers Phylcon - lightweight, durable
and sturdy logistics solution. Pallet and lid are strong yet
lightweight, the collapsible sleeve made of a triple wall
corrugated plastic with sealed edges provides efficient
protection. An easy locking mechanism secures the
sleeve to pallet and lid. The sleeve can be flat pack,
saving up to 77% volumes. The pallet component is
nestable.

1200 x 1000 x 900÷1380 [mm]

