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MULTIPLASTIC és una societat amb més de 60 anys d'experiència en el sector del plàstic industrial i domèstic. És una
empresa formada per un equip jove, ambiciós i compromès als elevats estàndards de qualitat, ètica i integritat.

HISTÒRIA
Amb seu central a Barcelona des del 1955 operem a tot el territori nacional des d'una plataforma logística amb mitjans
per realitzar entregues a tot el territori en un termini de 48 hores. Tenint clients a païssos d'Europa, Orient Mitjà i
Amèrica Latina.

La missió de Multiplastic és ser una solució global pel nostre client, per això posem tots els mitjans per assolir la seva
satisfacció, realitzant un seguiment personalitzat. En l'obtenció d'aquest objectiu traballem amb productes d'alta
qualitat, col·laborant amb empreses líders i amb el convenciment que un servei excel·lent és el major valor afegit que
podem oferir al client.

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ



Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (TotalSèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total
Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permetInmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permet
qualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colorsqualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colors
entre cubells i nanses. Embalatge estanc entre cubells i nanses. Embalatge estanc Sèrie de cubells amb nansa metàl·lica: LaSèrie de cubells amb nansa metàl·lica: La
construcció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita lesconstrucció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita les
deformacions. Llengüeta d'ajuda per a l'obertura que actua com a precinte. Buidatge totaldeformacions. Llengüeta d'ajuda per a l'obertura que actua com a precinte. Buidatge total
certificat. Possibilitat de decoració en Off-Set fins 4 colors.certificat. Possibilitat de decoració en Off-Set fins 4 colors.

Cubells cilíndrics

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de plàst ic

Cod i:Cod i:  80057

Dimens ions :D imens ions :  132x132 mm

Tara:Tara:  0,046 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,2 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  2208

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de plàst ic

Cod i:Cod i:  80003

Dimens ions :D imens ions :  200x139 mm

Tara:Tara:  0,122 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,1 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1260

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80004

Dimens ions :D imens ions :  225x125 mm

Tara:Tara:  0,161 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,7 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1200

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80039

Dimens ions :D imens ions :  200x177 mm

Tara:Tara:  0,149 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,9 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1260

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80005

Dimens ions :D imens ions :  227x195 mm

Tara:Tara:  0,186 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,7 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1200

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80006

Dimens ions :D imens ions :  265x222 mm

Tara:Tara:  0,357 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  9,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  572

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80007

Dimens ions :D imens ions :  265x265 mm

Tara:Tara:  0,387 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,7 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  572

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80043

Dimens ions :D imens ions :  265x281 mm

Tara:Tara:  0,392 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  11,2 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  572



     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80008

Dimens ions :D imens ions :  291X222 mm

Tara:Tara:  0,433 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  11,2 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  500

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80009

Dimens ions :D imens ions :  291x256 mm

Tara:Tara:  0,468 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,6 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  460

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80031

Dimens ions :D imens ions :  326x278 mm

Tara:Tara:  0,695 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  15,7 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  320

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80011

Dimens ions :D imens ions :  326x278 mm

Tara:Tara:  0,693 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  17,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  320

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80045

Dimens ions :D imens ions :  326x308 mm

Tara:Tara:  0,716 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  17,9 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  344

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80012

Dimens ions :D imens ions :  326x309 mm

Tara:Tara:  0,736 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  19,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  320

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80046

Dimens ions :D imens ions :  326x333 mm

Tara:Tara:  0,781 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  21,2 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  320

     

   
Cubell c ilíndric  amb
t apa i nanses
lat erals /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80013

Dimens ions :D imens ions :  385x382 mm

Tara:Tara:  1,055 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  32,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  210



Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (TotalSèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total
Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permetInmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permet
qualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colorsqualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colors
entre cubells i nanses. Embalatge estanc entre cubells i nanses. Embalatge estanc Sèrie de cubells amb nansa metàl·lica: LaSèrie de cubells amb nansa metàl·lica: La
construcció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita lesconstrucció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita les
deformacions. Llengüeta d'ajuda per a l'obertura que actua com a precinte. Buidatge totaldeformacions. Llengüeta d'ajuda per a l'obertura que actua com a precinte. Buidatge total
certificat. Possibilitat de decoració en Off-Set fins 4 colors.certificat. Possibilitat de decoració en Off-Set fins 4 colors.

Cubells Ovals

     

   
Cubell o val amb t apa i
nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80054

Dimens ions :D imens ions :  238x179x161 mm

Tara:Tara:  0,177 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,6 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1216

     

   
Cubell o val amb t apa i
nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80016

Dimens ions :D imens ions :  241x178x159 mm

Tara:Tara:  0,188 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,6 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1216

     

   
Cubell o val amb t apa i
nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80018

Dimens ions :D imens ions :  344x264x218 mm

Tara:Tara:  0,493 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  11,6 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  540

     

   
Cubell o val amb t apa i
nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80019

Dimens ions :D imens ions :  344x264x365 mm

Tara:Tara:  0,518 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,8 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  440

     

   
Cubell o val amb t apa i
nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80021

Dimens ions :D imens ions :  380x300x250 mm

Tara:Tara:  0,625 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  15,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  544

     

   
Cubell o val amb t apa i
nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80055

Dimens ions :D imens ions :  390x300x268 mm

Tara:Tara:  0,76 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  18,8 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  320



Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (TotalSèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total
Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permetInmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permet
qualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colorsqualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colors
entre cubells i nanses. Embalatge estanc entre cubells i nanses. Embalatge estanc Sèrie de cubells amb nansa metàl·lica: LaSèrie de cubells amb nansa metàl·lica: La
construcció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita lesconstrucció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita les
deformacions. Llengüeta d'ajuda pedeformacions. Llengüeta d'ajuda pe

Cubells rectangulars

     

   
Cubell rect angular amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80090

Dimens ions :D imens ions :  198x198x140 mm

Tara:Tara:  0,149 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1728

     

   
Cubell rect angular amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80015

Dimens ions :D imens ions :  286x198x151 mm

Tara:Tara:  0,308 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,8 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  992

     

   
Cubell rect angular amb
t apa i nansa de
plàst ic /met àl·lica

Cod i:Cod i:  80014

Dimens ions :D imens ions :  286x198x101 mm

Tara:Tara:  0,244 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,6 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1344



Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (TotalSèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total
Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Cubells de plàstic amb fàcil oberturaInmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Cubells de plàstic amb fàcil obertura
amb precinte.amb precinte.

Cubells Homologats ADR

Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de plàst ic
ADR

Cod i:Cod i:  90471

Dimens ions :D imens ions :  375.84x400.00 mm

Cap acitat:Cap acitat:  31,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  120

Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de plàst ic
ADR

Cod i:Cod i:  90485

Dimens ions :D imens ions :  277.61x251.20 mm

Cap acitat:Cap acitat:  10,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  600

Cubell c ilíndric  amb
t apa i nansa de plàst ic
ADR

Cod i:Cod i:  90461

Dimens ions :D imens ions :  227x203.5 mm

Cap acitat:Cap acitat:  5,3 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  860



La concepció del cos del contenidor IBC GRG 1000L permet un buidatge òptim. La concepció del cos del contenidor IBC GRG 1000L permet un buidatge òptim. El disseny delEl disseny del
contenidor està totalment pensat per a la seva optimització de volum i emmagatzematge.contenidor està totalment pensat per a la seva optimització de volum i emmagatzematge.
Tots els elements del contenidor IBC GRG 1000L són intercambiables. Tots els elements del contenidor IBC GRG 1000L són intercambiables. Contenerització ISO:Contenerització ISO:
Contenidor 20Contenidor 20  = 18 unitats del IBC Contenidor 40 = 18 unitats del IBC Contenidor 40  = 40 unitats del IBC  = 40 unitats del IBC Placa d'identificacióPlaca d'identificació
290x530mm. 290x530mm. El contenidor IBC GRG 1000L és apilable fins a 3 altures. El contenidor IBC GRG 1000L és apilable fins a 3 altures. Aconsellem noAconsellem no
transportar productes de densitat superior a 1,5Kg/dm3 . transportar productes de densitat superior a 1,5Kg/dm3 . La nostra gamma es compon deLa nostra gamma es compon de
contenidors estándars i homologats. Els homologats són aptes per al transport decontenidors estándars i homologats. Els homologats són aptes per al transport de
mercaderies perilloses segons les reglamentacions ADR, RID i IMO; a més els dipòsitsmercaderies perilloses segons les reglamentacions ADR, RID i IMO; a més els dipòsits
disposen de 4 cantoneres, fabricades en polietilè, en els cantons inferiors que protegeixendisposen de 4 cantoneres, fabricades en polietilè, en els cantons inferiors que protegeixen
al cos de cops durant la seva manipulació.al cos de cops durant la seva manipulació.

Contenidors GRG-IBC

 
IBC600 Dipò sit
ho mo lo gat  amb palet
de plàst ic

Cod i:Cod i:  00004

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x995 mm

Tara:Tara:  56,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L

 
IBC600 Dipò sit
ho mo lo gat  amb palet
de f ust a

Cod i:Cod i:  00011

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x995 mm

Tara:Tara:  52,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L

 
IBC600 Dipò sit
est àndard amb palet
de plàst ic

Cod i:Cod i:  00009

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x995 mm

Tara:Tara:  52,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L

 
Co nt enido r IBC/GRG
1000 lit res ho mo lo gat
amb palet  de plàst ic

Cod i:Cod i:  13105

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x1170
mm

Tara:Tara:  72,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

 
IBC600 Dipò sit
est àndard amb palet
f ust a

Cod i:Cod i:  00003

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x995 mm

Tara:Tara:  48,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L

 
Co nt enido r IBC/GRG
1000 lit res ho mo lo gat
palet  met àl·lic  amb
plàst ic

Cod i:Cod i:  13104

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x1535
mm

Tara:Tara:  63,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

 
Co nt enido r IBC/GRG
1000 lit ro s ho mo lo gat
amb palet  de f ust a

Cod i:Cod i:  13103

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x1555
mm

Tara:Tara:  63,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

 
Co nt enido r IBC/GRG
1000 lit res est àndard
amb palet  de f ust a

Cod i:Cod i:  13102

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x1155
mm

Tara:Tara:  58,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L



Buidatge total. Buidatge total. Homologats ADR en Classes 3; 5,1;5,2;6,1 i 8 . Homologats ADR en Classes 3; 5,1;5,2;6,1 i 8 . Parets d'elevat espessor.Parets d'elevat espessor.
Dispositius d'aireació. Dispositius d'aireació. Apilables a tres alçades. Apilables a tres alçades. Alta resistència química i mecànica. Alta resistència química i mecànica. ElevadaElevada
rendibilitat en transport i manipulació. rendibilitat en transport i manipulació. Idonis per a transport i emmagatzematge deIdonis per a transport i emmagatzematge de
productes químics. productes químics. Disponibles en capacitat de 600 i 1.000 litres.Disponibles en capacitat de 600 i 1.000 litres.

Multibox

 
MB-1000 ho mo lo gat
nat ural amb so rt ida
INOX 2"

Cod i:Cod i:  13069

Dimens ions :D imens ions :  1240x1035x1320
mm

Tara:Tara:  150,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

 
MB-1000 ho mo lo gat
nat ural amb so rt ida PP
2"

Cod i:Cod i:  13006

Dimens ions :D imens ions :  1240X1035X1320
mm

Tara:Tara:  150,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

 
MB-600 ho mo lo gat
nat ural amb so rt ida
INOX 2"

Cod i:Cod i:  13070

Dimens ions :D imens ions :  1240X1035X1045
mm

Tara:Tara:  112,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L

 
MB-600 ho mo lo gat
nat ural amb so rt ida PP
2"

Cod i:Cod i:  13041

Dimens ions :D imens ions :  1240x1035x1045
mm

Tara:Tara:  112,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L



Alta resistència química i mecànica. Alta resistència química i mecànica. Absència de tensions internes. Absència de tensions internes. Elevats espessors.Elevats espessors.
Possibilitat de fons cònics. Possibilitat de fons cònics. Aditivats contra radiacions ultraviolades. Aditivats contra radiacions ultraviolades. Resisteixen productesResisteixen productes
amb densitat fins a 1,85 kg./dm3 . amb densitat fins a 1,85 kg./dm3 . Fabricats en una peça , sense soldadures. No necessitenFabricats en una peça , sense soldadures. No necessiten
manteniment. Idonis per a l'emmagatzematge de productes químics, fertilitzants, aiguamanteniment. Idonis per a l'emmagatzematge de productes químics, fertilitzants, aigua
oxigenada, aigües residuals, aigües desionitzades, àcids, lleixius,etc. oxigenada, aigües residuals, aigües desionitzades, àcids, lleixius,etc. Àmplia gamma deÀmplia gamma de
capacitats: des de 600 a 12.500 litres.capacitats: des de 600 a 12.500 litres.

Tancs de rotomoldeig

   
T -12500 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13129

Dimens ions :D imens ions :  2330x3650 mm

Cap acitat:Cap acitat:  12500,0 L

   
T -10000 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13128

Dimens ions :D imens ions :  2330x3100 mm

Cap acitat:Cap acitat:  10000,0 L

   
T -7500 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13048

Dimens ions :D imens ions :  2330x2500 mm

Cap acitat:Cap acitat:  7500,0 L

   
T -5000 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13127

Dimens ions :D imens ions :  1930x2080 mm

Cap acitat:Cap acitat:  5000,0 L

   
T -3000 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13148

Dimens ions :D imens ions :  1500x2060 mm

Cap acitat:Cap acitat:  3000,0 L

   
T -2100 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13214

Dimens ions :D imens ions :  1480x1540 mm

Cap acitat:Cap acitat:  2100,0 L

   
T -1500 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13019

Dimens ions :D imens ions :  1110x1920 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1500,0 L

   
T -1100 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13063

Dimens ions :D imens ions :  1000x1660 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1100,0 L



   
T -600 t anc
d'emmagat z emat ge

Cod i:Cod i:  13052

Dimens ions :D imens ions :  820x1300 mm

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L



Bases rodants dissenyats per a garantir una manipulació fàcil i segura de caixes. Bases rodants dissenyats per a garantir una manipulació fàcil i segura de caixes. ÀmpliaÀmplia
gamma: diferents versions de la base per a ajustar-se a les diferents dimensions delsgamma: diferents versions de la base per a ajustar-se a les diferents dimensions dels
contenidors. contenidors. Carros lleugers, higiènics i aptes per a utilitzar en magatzems i càmeresCarros lleugers, higiènics i aptes per a utilitzar en magatzems i càmeres
frigorífiques. frigorífiques. Ample reduït per a una circulació fàcil en espais limitats. Ample reduït per a una circulació fàcil en espais limitats. Carros de rodes ambCarros de rodes amb
opció timó Abatible o desmuntable: estalvi d'espai. opció timó Abatible o desmuntable: estalvi d'espai. Posició vertical estable una vegadaPosició vertical estable una vegada
abatut el timó per a un magatzematge en llocs molt reduïts. abatut el timó per a un magatzematge en llocs molt reduïts. Catifa antilliscant: majorCatifa antilliscant: major
estabilitat càrrega. estabilitat càrrega. Rodes amb bandaje de goma: desplaçament silenciós. Rodes amb bandaje de goma: desplaçament silenciós. Fabricats segonsFabricats segons
norma europea: aptes per a equipar-se per cubetas de mesures 400x300,600x400 i 800x600norma europea: aptes per a equipar-se per cubetas de mesures 400x300,600x400 i 800x600
mm. mm. Càrrega màxima que oscil·la entre 150 i 250 kg.Càrrega màxima que oscil·la entre 150 i 250 kg.

Bases rodants

Carro  amb 4 ro des
girat ò ries (ABS) 3
nivells

Cod i:Cod i:  90750

Dimens ions :D imens ions :  600x400 mm

Tara:Tara:  3,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  250,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  72

Carro  ST D 4 ro des de
go ma co lo r verd

Cod i:Cod i:  91163

Dimens ions :D imens ions :  600x400 mm

Ud /p allet:Ud /p allet:  84

   
Carro  ST D amb 4 ro des
girat ò ries (ABS)

Cod i:Cod i:  MP-STD

Dimens ions :D imens ions :  600x400 mm

Tara:Tara:  2,51 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  250,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  84

Carro  amb 4 ro des
girat ò ries (ABS)
superf íc ie  re ixada

Cod i:Cod i:  MP-GITTER

Dimens ions :D imens ions :  600x400 mm

Tara:Tara:  2,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  275,0 L

Carro  800x600 amb
ro des po liamida

Cod i:Cod i:  91194

Dimens ions :D imens ions :  820x620 mm

Tara:Tara:  4,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  250,0 L



Àmplia gamma de capacitats: 30, 60, 120, 150 i 220 litres . Homologats. Àmplia gamma de capacitats: 30, 60, 120, 150 i 220 litres . Homologats. El cercle del cosEl cercle del cos
premsat juntament amb la tapa estàndard oferix avantatges bàsics: premsat juntament amb la tapa estàndard oferix avantatges bàsics: Major possibilitat deMajor possibilitat de
càrrega. càrrega. Millora la resistència a les caigudes, incrementant la seva estanqueïtat. Millora la resistència a les caigudes, incrementant la seva estanqueïtat. FabricatsFabricats
amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors molt més homogenis que permetenamb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors molt més homogenis que permeten
una millor resistència a la compressió. una millor resistència a la compressió. Fàcil obertura i tancament. Fàcil obertura i tancament. Buidatge òptim. Buidatge òptim. SeguretatSeguretat
en el transport. en el transport. Fàcil manipulació Fàcil manipulació Per als grans volums la relació cost per litre de materialPer als grans volums la relació cost per litre de material
envasat és molt rendible. envasat és molt rendible. Color envàs: blau Color envàs: blau Color tapa: negraColor tapa: negra

Bidons de ballesta

220ST D St andard
Deckel, t ancament
ballest a

Cod i:Cod i:  12056

Dimens ions :D imens ions :  594x975 mm

Tara:Tara:  7,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  220,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

150ST D St andard
Deckel, t ancament
ballest a

Cod i:Cod i:  12022

Dimens ions :D imens ions :  496x965 mm

Tara:Tara:  5,2 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  150,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  18

120ST D St andard
Deckel, t ancament
ballest a

Cod i:Cod i:  12011

Dimens ions :D imens ions :  496x800 mm

Tara:Tara:  4,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  18

120ST D St andard
Deckel, t ancament
ballest a

Cod i:Cod i:  12070

Dimens ions :D imens ions :  496x800 mm

Tara:Tara:  4,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  18

60ST D St andard
Deckel sense nanses,
t ancament  ballest a

Cod i:Cod i:  12048

Dimens ions :D imens ions :  400x620 mm

Tara:Tara:  2,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  36

60ST D St andard
Deckel sense nanses,
t ancament  ballest a

Cod i:Cod i:  12053

Dimens ions :D imens ions :  400x620 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  36

60ST D St andard
Deckel amb nanses,
t ancament  ballest a

Cod i:Cod i:  12010

Dimens ions :D imens ions :  400x620 mm

Tara:Tara:  2,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  36

30ST D St andard
Deckel sense nanses,
t ancament  ballest a

Cod i:Cod i:  12057

Dimens ions :D imens ions :  315x520 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  48



30ST D St andard
Deckel amb nanses,
t ancament  ballest a

Cod i:Cod i:  12009

Dimens ions :D imens ions :  315x520 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  48



Jerricans i bidons desenvolupats i homologats conjuntament amb els principals usuarisJerricans i bidons desenvolupats i homologats conjuntament amb els principals usuaris
europeus. Fabricats amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors més homogeniseuropeus. Fabricats amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors més homogenis
que permeten una major resistència. que permeten una major resistència. Envasos dissenyats per al seu perfecte apilat iEnvasos dissenyats per al seu perfecte apilat i
paletizat. paletizat. Buidatge total. Buidatge total. Adequats per a la col·locació d'etiquetes o bandes impreses. Adequats per a la col·locació d'etiquetes o bandes impreses. TapsTaps
auto precinte segons normes DIN, amb o sense desgasificador.auto precinte segons normes DIN, amb o sense desgasificador.

Jerricans i bidons apilables

50-FS amb nanses

Cod i:Cod i:  12049

Dimens ions :D imens ions :  335x400x550 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  50,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  36

60-FS sense nanses

Cod i:Cod i:  12108

Dimens ions :D imens ions :  335x400x640 mm

Tara:Tara:  2,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  36

60-FS sense nanses

Cod i:Cod i:  12052

Dimens ions :D imens ions :  335x400x640 mm

Tara:Tara:  2,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  36

60-FS amb nanses

Cod i:Cod i:  12006

Dimens ions :D imens ions :  335x400x640 mm

Tara:Tara:  2,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  36

  
5-NM Jerrican apilable

Cod i:Cod i:  12033N

Dimens ions :D imens ions :  162x180x250 mm

Tara:Tara:  0,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  210

  
10-NM Jerrican apilable

Cod i:Cod i:  12042

Dimens ions :D imens ions :  194x230x310 mm

Tara:Tara:  0,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  100

  
20-NM Jerrican
apilable

Cod i:Cod i:  12034H

Dimens ions :D imens ions :  245x295x380 mm

Tara:Tara:  0,9 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  96

  
25-NM Jerrican
apilable

Cod i:Cod i:  12037

Dimens ions :D imens ions :  245x295x455 mm

Tara:Tara:  1,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80



  
30-NM Jerrican
Apilable

Cod i:Cod i:  12040

Dimens ions :D imens ions :  245x325x420 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60



Gran varietat de capacitats: des de 150 ml. a 5,5 litres. Gran varietat de capacitats: des de 150 ml. a 5,5 litres. La nostra sèrie R comprèn envasosLa nostra sèrie R comprèn envasos
per a líquids, pols i granulados. per a líquids, pols i granulados. Són quadrats, pel que permeten un millor aprofitament deSón quadrats, pel que permeten un millor aprofitament de
l'espai. l'espai. Estan especialment dissenyats per als sectors químic, farmacèutic i cosmètic.Estan especialment dissenyats per als sectors químic, farmacèutic i cosmètic.
Apropiats per als enviaments de mostres. Disponibles en color blanc i natural.Apropiats per als enviaments de mostres. Disponibles en color blanc i natural.

Pots quadrats sèrie R.

 
Po t  150R

Cod i:Cod i:  12013

Dimens ions :D imens ions :  60x60x86,5 mm

Tara:Tara:  0,02 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,15 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1900

 
Po t  250R

Cod i:Cod i:  12019

Dimens ions :D imens ions :  60x60x128 mm

Tara:Tara:  0,028 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,25 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1100

 
Po t  500R

Cod i:Cod i:  12015

Dimens ions :D imens ions :  75x75x161 mm

Tara:Tara:  0,045 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1088

 
Po t  750R

Cod i:Cod i:  12001

Dimens ions :D imens ions :  85x85x186 mm

Tara:Tara:  0,06 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,75 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  490

 
Po t  1000R bo ca 54 mm

Cod i:Cod i:  12017

Dimens ions :D imens ions :  85x85x210 mm

Tara:Tara:  0,07 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  336

 
Po t  1000R bo ca 80 mm

Cod i:Cod i:  12046

Dimens ions :D imens ions :  110x110x165 mm

Tara:Tara:  0,09 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  305

 
Po t  2500R

Cod i:Cod i:  12018

Dimens ions :D imens ions :  122x122x258 mm

Tara:Tara:  0,125 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  2,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  288

 
Po t  5500R amb nansa

Cod i:Cod i:  12002

Dimens ions :D imens ions :  150x150x335 mm

Tara:Tara:  0,275 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  168



Diferents capacitats: des de 30 ml. fins a 2 litres. Diferents capacitats: des de 30 ml. fins a 2 litres. Cos i obturador en color naturalCos i obturador en color natural
(translúcid) i tapa en color negre. (translúcid) i tapa en color negre. Recomanat per als sectors químic, farmacèutic i laboratori.Recomanat per als sectors químic, farmacèutic i laboratori.

Pots cilíndrics Pots

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90241

Dimens ions :D imens ions :  117x109 mm

Tara:Tara:  0,073 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  2,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  512

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90886

Dimens ions :D imens ions :  103x84 mm

Tara:Tara:  0,0831 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  2,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  560

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90837

Dimens ions :D imens ions :  113x86 mm

Tara:Tara:  0,0646 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,55 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  720

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90885

Dimens ions :D imens ions :  111x86 mm

Tara:Tara:  0,0567 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,25 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  800

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90465

Dimens ions :D imens ions :  103x86 mm

Tara:Tara:  0,0567 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  960

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90836

Dimens ions :D imens ions :  103x86 mm

Tara:Tara:  0,048 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,75 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1520

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90884

Dimens ions :D imens ions :  102x86 mm

Tara:Tara:  0,035 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1520

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90464

Dimens ions :D imens ions :  80x67 mm

Tara:Tara:  0,0273 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1920



Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90883

Dimens ions :D imens ions :  74x60 mm

Tara:Tara:  0,0273 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,4 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1560

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90478

Dimens ions :D imens ions :  67x55 mm

Tara:Tara:  0,02 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,25 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  2500

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90463

Dimens ions :D imens ions :  60x80 mm

Tara:Tara:  0,014 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,17 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  160

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90727

Dimens ions :D imens ions :  59x54 mm

Tara:Tara:  0,012 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,125 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4000

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90882

Dimens ions :D imens ions :  60x55 mm

Tara:Tara:  0,008 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,09 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4800

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90881

Dimens ions :D imens ions :  52x40 mm

Tara:Tara:  0,0082 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,06 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8000

Po t  c ilíndric  de bo ca
ampla, amb o bt urado r i
t apa a  ro sca

Cod i:Cod i:  90680

Dimens ions :D imens ions :  32x32 mm

Tara:Tara:  0,0042 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,03 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  14700



Fabricats amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors més homogenis queFabricats amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors més homogenis que
permeten una major resistència. permeten una major resistència. Buidatge total. Buidatge total. Adequats per a la col·locació d'etiquetes oAdequats per a la col·locació d'etiquetes o
bandes impreses. bandes impreses. Taps aute-precinte segons normes DIN. Taps aute-precinte segons normes DIN. Ampolles 1 litre. Ampolles 1 litre. Bidons noBidons no
apilables de capacitats 2 i 5 litres.apilables de capacitats 2 i 5 litres.

Jerricans sèrie F no apilables

 
1000-C ampo lla
especia l

Cod i:Cod i:  12098

Dimens ions :D imens ions :  91x227 mm

Tara:Tara:  0,09 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1080

 
5-F Jerrican no
apilable

Cod i:Cod i:  12032

Dimens ions :D imens ions :  133x188x289 mm

Tara:Tara:  0,17 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  360

 
2 Lit res Jerrican no
apilable

Cod i:Cod i:  90360

Dimens ions :D imens ions :  98x144x218 mm

Tara:Tara:  0,09 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  2,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  640

 
1000PE AMPOLLA 1L
KS50

Cod i:Cod i:  12051

Dimens ions :D imens ions :  88x240 mm

Tara:Tara:  0,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  880



Diferents capacitats: 120 i 220 litres Diferents capacitats: 120 i 220 litres Bidons exclusius per a l'emmagatzematge de líquids.Bidons exclusius per a l'emmagatzematge de líquids.
Incorporen dues boques de 2" en la part superior. Incorporen dues boques de 2" en la part superior. Homologats. Homologats. Millor manipulació. Millor manipulació. EconomiaEconomia
de material. de material. Millor buidatge total. Millor buidatge total. Meé seguretat en el transport. Meé seguretat en el transport. Economia i racionalitzacióEconomia i racionalització
d'espai.d'espai.

Bidons de 2 boques

120L-RING 2 bo ques de
2"

Cod i:Cod i:  12059

Dimens ions :D imens ions :  493x745 mm

Tara:Tara:  5,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  18

220L-RING 2 bo ques de
2"

Cod i:Cod i:  12102

Dimens ions :D imens ions :  581x940 mm

Tara:Tara:  8,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  220,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

220L-RING 2 bo ques de
2"

Cod i:Cod i:  12008

Dimens ions :D imens ions :  581x940 mm

Tara:Tara:  8,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  220,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8



Adequats per a envasar fitosanitaris, vernissos, productes químics orgànics, etc. AquestsAdequats per a envasar fitosanitaris, vernissos, productes químics orgànics, etc. Aquests
envasos estan homologats per al transport de mercaderies perilloses segons laenvasos estan homologats per al transport de mercaderies perilloses segons la
reglamentació de l'ONU.reglamentació de l'ONU.

Envasos multicapa

COEX250 4  capes

Cod i:Cod i:  12065

Dimens ions :D imens ions :  63x133 mm

Tara:Tara:  0,03 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,25 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1000

COEX 1L 4  capes

Cod i:Cod i:  12106

Dimens ions :D imens ions :  88,5x240 mm

Tara:Tara:  0,09 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  880

COEX 5L 6  capes

Cod i:Cod i:  12109

Dimens ions :D imens ions :  136x191x285 mm

Tara:Tara:  0,26 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  315



Palots de gran volum higiènics i estables. Palots de gran volum higiènics i estables. Disponibles en una gamma molt àmplia deDisponibles en una gamma molt àmplia de
mesures. mesures. Aptes per a ús alimentari. Aptes per a ús alimentari. Resistents i alhora lleugers. Resistents i alhora lleugers. Palots de bases i paretsPalots de bases i parets
sòlides i també bases i parets reixades. sòlides i també bases i parets reixades. Dissenyats amb vores i cantons arrodonits per a unaDissenyats amb vores i cantons arrodonits per a una
màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.

Palots 1200x1000

     

 
Palo t  Co nt enido r sò lid
de 4  peus

Cod i:Cod i:  1732100502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x760
mm

Tara:Tara:  34,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  535,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  500,0 Kg

     

 
Palo t  Co nt enido r sò lid
amb 2 pat ins

Cod i:Cod i:  1732200502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x790
mm

Tara:Tara:  38,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  670,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

     

 
Palo t  Co nt enido r sò lid
amb 3 pat ins

Cod i:Cod i:  1732300502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x790
mm

Tara:Tara:  41,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  670,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3

     

 
Palo t  Co nt enido r
reixat  de 4  peus

Cod i:Cod i:  1732400502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x780
mm

Tara:Tara:  34,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  670,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

     

 
Palo t  Co nt enido r
reixat  amb 2 pat ins

Cod i:Cod i:  1732500502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x790
mm

Tara:Tara:  37,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  670,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

     

 
Palo t  Co nt enido r
reixat  amb 3 pat ins

Cod i:Cod i:  1732600502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x790
mm

Tara:Tara:  40,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  670,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

     

 
Palo t  co nt enido r sò lid
4 peus po rt a  abat ible

Cod i:Cod i:  4401150554

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x760
mm

Tara:Tara:  39,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  620,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

     

 
Palo t  co nt enido r sò lid
4 ro des

Cod i:Cod i:  4401105554

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x915
mm

Tara:Tara:  44,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  620,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4



Palo t  GEOBOX
1200x1000x750 re ixat  3
pat ins

Cod i:Cod i:  9503010801

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x750
mm

Tara:Tara:  35,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  543,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

Palo t  GEOBOX
1200x1000x750 re ixat  6
peus

Cod i:Cod i:  9503004801

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x750
mm

Tara:Tara:  32,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  543,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

Palo t  GEOBOX
1200x1000x750 re ixat  2
pat ins

Cod i:Cod i:  9503002801

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x750
mm

Tara:Tara:  33,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  543,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

Palo t  Geo bo x
co nt enido r sò lid 3
pat ins

Cod i:Cod i:  9503008801

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x750
mm

Tara:Tara:  37,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  543,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

     

 
Palo t  Co nt enido r
reixat  de 4  peus

Cod i:Cod i:  1720400502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x585
mm

Tara:Tara:  30,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  465,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4



Palots de gran volum higiènics i estables. Palots de gran volum higiènics i estables. Disponibles en una gamma molt àmplia deDisponibles en una gamma molt àmplia de
mesures. mesures. Aptes per a ús alimentari. Aptes per a ús alimentari. Resistents i alhora lleugers. Resistents i alhora lleugers. Palots de bases i paretsPalots de bases i parets
sòlides i també bases i parets reixades. sòlides i també bases i parets reixades. Dissenyats amb vores i cantons arrodonits per a unaDissenyats amb vores i cantons arrodonits per a una
màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.

Palots 1200x800

     

 
Palo t  co nt enido r sò lid
4 peus

Cod i:Cod i:  4403100554

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x760 mm

Tara:Tara:  34,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  535,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3

     

 
Palo t  co nt enido r sò lid
3 pat ins

Cod i:Cod i:  4403300554

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x790 mm

Tara:Tara:  38,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  480,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3

     

 
Palo t  Co nt enido r sò lid
de 4  peus i 4  ro des

Cod i:Cod i:  4403105554

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x915 mm

Tara:Tara:  47,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  535,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  500,0 Kg

     

 
Palo t  Co nt enido r sò lid
amb po rt a  i 4  peus

Cod i:Cod i:  4403150554

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x760 mm

Tara:Tara:  34,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  535,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  500,0 Kg



Palots de gran volum higiènics i estables. Palots de gran volum higiènics i estables. Disponibles en una gamma molt àmplia deDisponibles en una gamma molt àmplia de
mesures. mesures. Aptes per a ús alimentari. Aptes per a ús alimentari. Resistents i alhora lleugers. Resistents i alhora lleugers. Palots de bases i paretsPalots de bases i parets
sòlides i també bases i parets reixades. sòlides i també bases i parets reixades. Dissenyats amb vores i cantons arrodonits per a unaDissenyats amb vores i cantons arrodonits per a una
màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.

Palots 1000x600

Palo t  Geo bo x
co nt enido r sò lid 6
po t es

Cod i:Cod i:  9530001801

Dimens ions :D imens ions :  1000x600x662 mm

Tara:Tara:  12,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  260,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  6

Palo t  GEOBOX
1000x600x662 sò lid 2
pat ins

Cod i:Cod i:  9530000801

Dimens ions :D imens ions :  1000x600x662 mm

Tara:Tara:  15,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  260,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  6

Co nt enido r JUMBOX
1000x600x662 sò lid 4
peus

Cod i:Cod i:  9501000108

Dimens ions :D imens ions :  1000x600x662 mm

Tara:Tara:  12,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  250,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  6



Sistema d'embalatge retornable: ofereix múltiples avantatges i proporciona un gran estalviSistema d'embalatge retornable: ofereix múltiples avantatges i proporciona un gran estalvi
de costos. de costos. Incrementa la seguretat en el transport. Incrementa la seguretat en el transport. Ofereix una manipulació més higiènica.Ofereix una manipulació més higiènica.
Quan estan plegats per al transport de tornada o magatzematge estalvien fins a un 60% deQuan estan plegats per al transport de tornada o magatzematge estalvien fins a un 60% de
l'espai.l'espai.

Plegables gran volum MAGNUM

Co nt enido r plegable
reixat  amb po rt a  i 2
pat ins

Cod i:Cod i:  2620410481

Dimens ions :D imens ions :  800x600x760 mm

Tara:Tara:  17,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  250,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  150,0 Kg

 
Co nt enido r plegable
sò lid amb po rt es i 2
pat ins

Cod i:Cod i:  2630610540

Dimens ions :D imens ions :  800x600x835 mm

Tara:Tara:  22,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  282,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  700,0 Kg

 
Co nt enido r plegable
sò lid amb po rt es, 2
pat ins i peus

Cod i:Cod i:  2330456502

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x950 mm

Tara:Tara:  57,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  620,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  6

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  500,0 Kg

Co nt enido r plegable
MAXIPAC
800x600x1080

Cod i:Cod i:  9142000906

Dimens ions :D imens ions :  800x600x1080 mm

Tara:Tara:  25,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  357,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  10

T apa per Magnum
1213x813 negre

Cod i:Cod i:  2336820502

Dimens ions :D imens ions :  1213x813 mm

Tara:Tara:  6,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,078 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

T apa per Magnum
1213x1013 negre

Cod i:Cod i:  2326820093

Dimens ions :D imens ions :  1213x1013 mm

Tara:Tara:  4,97 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,061 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

 
Co nt enido r plegable
MAGNUM
1200x1000x975 mm 3
pat ins 2  po rt es

Cod i:Cod i:  2549461502

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x975
mm

Tara:Tara:  51,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  847,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8



Conserva perfectament les propietats dels productes. Conserva perfectament les propietats dels productes. Aplicacions: Combis apte perAplicacions: Combis apte per
essències. Bidons homologats per fragàncies. Ideal per a l'exportació. essències. Bidons homologats per fragàncies. Ideal per a l'exportació. Productes associats:Productes associats:
Incorpora dos taps (fabricats en polietilè) de 2 "a la part superior. Disponible en oberturaIncorpora dos taps (fabricats en polietilè) de 2 "a la part superior. Disponible en obertura
total tancament ballesta.total tancament ballesta.

Combis - Bidons combinats

Bidó  co mbi apilable
bo ca est ret a

Cod i:Cod i:  91104

Dimens ions :D imens ions :  230x200 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  6,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  100

Bidó  co mbi apilable
bo ca est ret a

Cod i:Cod i:  90641

Dimens ions :D imens ions :  230x348 mm

Tara:Tara:  1,85 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  100

Bidó  co mbi apilable
bo ca ample

Cod i:Cod i:  91106

Dimens ions :D imens ions :  230x350 mm

Tara:Tara:  2,2 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  100

Bidó  co mbi apilable
bo ca est ret a

Cod i:Cod i:  91105

Dimens ions :D imens ions :  280x520 mm

Tara:Tara:  3,4 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  28,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  56

Bidó  co mbi apilable
bo ca est ret a

Cod i:Cod i:  90514

Dimens ions :D imens ions :  280x560 mm

Tara:Tara:  3,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  56

Bidó  co mbi apilable
bo ca est ret a

Cod i:Cod i:  90515

Dimens ions :D imens ions :  355x683 mm

Tara:Tara:  6,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  24

Bidó  co mbi apilable
bo ca ample

Cod i:Cod i:  91107

Dimens ions :D imens ions :  355x680 mm

Tara:Tara:  7,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  24

Bidó  co mbi apilable
bo ca est ret a

Cod i:Cod i:  91108

Dimens ions :D imens ions :  450x815 mm

Tara:Tara:  14,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  5



30REYDRUM bidó
met àl·lic  2  bo ques

Cod i:Cod i:  60029

Dimens ions :D imens ions :  300x465 mm

Tara:Tara:  4,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  44

60REYDRUM bidó
met àl·lic  2  bo ques

Cod i:Cod i:  60003

Dimens ions :D imens ions :  390x560 mm

Tara:Tara:  6,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  24

 
205REYDRUM bidó
met àl·lic  2  bo ques

Cod i:Cod i:  12079

Dimens ions :D imens ions :  585x880 mm

Tara:Tara:  20,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  205,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8



Aptes per a l'envasat de productes líquids. Aptes per a l'envasat de productes líquids. Homologats per al transport de mercaderiesHomologats per al transport de mercaderies
perilloses (UN). perilloses (UN). Disponibles amb diferents gramajes. Disponibles amb diferents gramajes. Varietat de colors.Varietat de colors.

Bidons dues boques

    
230AE bidó  met àl·lic  2
bo ques amb epo xi

Cod i:Cod i:  12114

Dimens ions :D imens ions :  585x940 mm

Tara:Tara:  16,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  230,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

    
120AE bidó  met àl·lic  2
bo ques amb epo xi

Cod i:Cod i:  12094

Dimens ions :D imens ions :  466x782 mm

Tara:Tara:  12,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  18

    
30AE bidó  met àl·lic  2
bo ques amb epo xi

Cod i:Cod i:  60006

Dimens ions :D imens ions :  317x490 mm

Tara:Tara:  3,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

    
216.5AE bidó  met àl·lic
2  bo ques amb epo xi

Cod i:Cod i:  12088

Dimens ions :D imens ions :  585x880 mm

Tara:Tara:  18,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  216,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

    
60AE bidó  met àl·lic  2
bo ques amb epo xi

Cod i:Cod i:  12081

Dimens ions :D imens ions :  387x547 mm

Tara:Tara:  5,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  27



Tancament mitjançant cercles ballesta estàndard, especial per a líquids o cargol. Aptes per aTancament mitjançant cercles ballesta estàndard, especial per a líquids o cargol. Aptes per a
l'envasat de productes sòlids, semisólids o en pols. Homologats per al transport del'envasat de productes sòlids, semisólids o en pols. Homologats per al transport de
mercaderies perilloses (UN). Disponibles en diferents tares i colors.mercaderies perilloses (UN). Disponibles en diferents tares i colors.

Bidons de ballesta

   
226 AT E bidó  met àl·lic
d'o bert ura t o t a l amb
epo xi i bro cals

Cod i:Cod i:  12165

Dimens ions :D imens ions :  585x925 mm

Tara:Tara:  16,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  226,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

    
226AT E bidó  met àl·lic
d'o bert ura t o t a l amb
epo xi

Cod i:Cod i:  12123

Dimens ions :D imens ions :  610x938 mm

Tara:Tara:  16,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  226,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

    
211AT  bidó  met àl·lic
d'o bert ura t o t a l amb
bro cals

Cod i:Cod i:  12126

Dimens ions :D imens ions :  610x850 mm

Tara:Tara:  16,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  211,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

    
226AT  bidó  met àl·lic
d'o bert ura t o t a l

Cod i:Cod i:  12086

Dimens ions :D imens ions :  610x920 mm

Tara:Tara:  16,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  226,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8



Contenidors d'escombraries per a residus Contenidors d'escombraries per a residus i reciclatge disponibles en capacitats de 60, 80,i reciclatge disponibles en capacitats de 60, 80,
120 i 240 litres. Tapa abatible. 120 i 240 litres. Tapa abatible. Colors: gris, verd, blau, vermell, groc i marró. Colors: gris, verd, blau, vermell, groc i marró. CotenidorsCotenidors
d'escombraries fabricats sota conformitat amb la Norma Europea EN 840 - 1 i 2 .d'escombraries fabricats sota conformitat amb la Norma Europea EN 840 - 1 i 2 .
Resistències a temperatures des de -40ºC fins a +40ºC .Resistències a temperatures des de -40ºC fins a +40ºC .

Contenidors RSU

    
KA-240 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible

Cod i:Cod i:  90191

Dimens ions :D imens ions :  740x580x1070 mm

Tara:Tara:  14,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  240,0 L

    
KA-120 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible  i ro des

Cod i:Cod i:  90114

Dimens ions :D imens ions :  555x480x930 mm

Tara:Tara:  10,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L

    
KA-80 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible

Cod i:Cod i:  90323

Dimens ions :D imens ions :  505x448x930 mm

Tara:Tara:  8,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  80,0 L

    
KA-60 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible

Cod i:Cod i:  90115

Dimens ions :D imens ions :  505x448x700 mm

Tara:Tara:  7,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

    
KA 1100 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible  i ro des

Cod i:Cod i:  90852

Dimens ions :D imens ions :  1370x1040x1440
mm

Tara:Tara:  65,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1100,0 L

    
KA 1000 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible  i ro des

Cod i:Cod i:  90603

Dimens ions :D imens ions :  1370x1060x1320
mm

Tara:Tara:  65,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

    
KA 770 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible  i ro des

Cod i:Cod i:  90220

Dimens ions :D imens ions :  1370x800x1350
mm

Tara:Tara:  45,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  770,0 L

    
KA 660 Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible  i ro des

Cod i:Cod i:  90409

Dimens ions :D imens ions :  1360x765x1235
mm

Tara:Tara:  40,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  660,0 L



    
KA-360Co nt enido r
d'esco mbraries amb
t apa abat ible

Cod i:Cod i:  90252

Dimens ions :D imens ions :  880x590x1100 mm

Tara:Tara:  21,4 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  360,0 L



Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. OfereixenBacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Ofereixen
múltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables amúltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables a
qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fonsqualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fons
llis  per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlidesllis  per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlides
o reixades.o reixades.

400x300

 
Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  8700000502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x75 mm

Tara:Tara:  0,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  6,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  240

 
Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  8701005502

Dimens ions :D imens ions :  396x296x120 mm

Tara:Tara:  0,78 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9251002522

Dimens ions :D imens ions :  400x300x120 mm

Tara:Tara:  1,21 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80

Eureka Euro -
Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  9245000652

Dimens ions :D imens ions :  398x298x170 mm

Tara:Tara:  0,98 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  16,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8702005502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x175 mm

Tara:Tara:  0,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  15,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  48

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6469760502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x230 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  48

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8703005502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x235 mm

Tara:Tara:  1,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80

 
Euro -Co nt enido r re ixat
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  8703720502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x235 mm

Tara:Tara:  0,9 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80



 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9240000522

Dimens ions :D imens ions :  400x300x245 mm

Tara:Tara:  1,68 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  2343750502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x270 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  23,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  72

 
Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  9234000522

Dimens ions :D imens ions :  400x300x319 mm

Tara:Tara:  1,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  30

 
Euro -Co nt enido r re ixat
amb base ref o rçada i
nanses o bert es

Cod i:Cod i:  2344720502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x320 mm

Tara:Tara:  1,2 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  27,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  56

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9234001522

Dimens ions :D imens ions :  400x300x330 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  30



Bacs interapilables. Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Diversos colors. OfereixenOfereixen
múltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. múltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables aSón fàcilment adaptables a
qualsevol tipus de producte. qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. FonsFons
llis  per a circulació silenciosa. llis  per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlidesBases i parets sòlides
o reixades.o reixades.

600x400

Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  9228000108

Dimens ions :D imens ions :  600x400x50 mm

Tara:Tara:  0,82 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  8,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  120

Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  9229001522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x73 mm

Tara:Tara:  0,955 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  75

Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  8707005502

Dimens ions :D imens ions :  596x396x75 mm

Tara:Tara:  1,16 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  139

Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9229002522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x84 mm

Tara:Tara:  1,86 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  75

Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  6470750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x100 mm

Tara:Tara:  1,25 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  17,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  96

Euro -Co nt enido r re ixat

Cod i:Cod i:  6471750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x100 mm

Tara:Tara:  1,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  18,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  96

Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8708005215

Dimens ions :D imens ions :  600x400x120 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  21,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  84

Euro -Co nt enido r base
sò lida paret s
perf o rades

Cod i:Cod i:  9222000108

Dimens ions :D imens ions :  600x400x120 mm

Tara:Tara:  1,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  540



Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  9222001522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x120 mm

Tara:Tara:  1,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  45

Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9230003522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x129 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  21,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  45

Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6472750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x145 mm

Tara:Tara:  1,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  64

Euro -Co nt enido r re ixat
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6474750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x145 mm

Tara:Tara:  1,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  64

Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  9225002522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x150 mm

Tara:Tara:  1,57 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  28,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  35

Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  9225001522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x150 mm

Tara:Tara:  1,245 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  28,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  35

Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9225000522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x161 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  28,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  35

Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8710005502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x175 mm

Tara:Tara:  1,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  32,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  56



Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9235001522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x186 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  33,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  30

 
Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  9247000522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x193 mm

Tara:Tara:  1,58 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  25

Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6479750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x230 mm

Tara:Tara:  2,2 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  44,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8711005502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x235 mm

Tara:Tara:  1,9 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  45,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  9264001522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x235 mm

Tara:Tara:  1,84 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  45,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6476750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x280 mm

Tara:Tara:  2,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  55,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  32

Eureka Euro -
Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  9246000652

Dimens ions :D imens ions :  598x398x280 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  56,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  8679002522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x291 mm

Tara:Tara:  3,33 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  54,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  15



Euro -co nt enido r amb
po rt a  lat eral

Cod i:Cod i:  2366857502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x300 mm

Tara:Tara:  3,09 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  56,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  32

Euro -co nt enido r amb
po rt a  del darrere

Cod i:Cod i:  2366851502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x300 mm

Tara:Tara:  3,15 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  56,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  32

Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8712005502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x320 mm

Tara:Tara:  2,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  61,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  28

Euro -Co nt enido r sò lid
nanses o bert es

Cod i:Cod i:  3640750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x410 mm

Tara:Tara:  3,58 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  80,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  3640720502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x410 mm

Tara:Tara:  2,64 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  80,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8713005502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x410 mm

Tara:Tara:  3,4 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  80,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

Euro -Co nt enido r sò lid
amb t apa

Cod i:Cod i:  9226000522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x423 mm

Tara:Tara:  4,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  75,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  10

Euro -Co nt enido r sò lid
amb base ref o rçada i
nanses o bert es

Cod i:Cod i:  2368750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x440 mm

Tara:Tara:  3,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  87,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20



Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. OfereixenBacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Ofereixen
múltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables amúltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables a
qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fonsqualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fons
llis  per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlidesllis  per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlides
o reixades.o reixades.

800x600

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6489750502

Dimens ions :D imens ions :  800x600x200 mm

Tara:Tara:  4,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  80,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  22

 
Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  9239000522

Dimens ions :D imens ions :  800x600x235 mm

Tara:Tara:  3,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  87,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  8

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6491750502

Dimens ions :D imens ions :  800x600x300 mm

Tara:Tara:  4,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  123,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  14

 
Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  9244000522

Dimens ions :D imens ions :  800x600x319 mm

Tara:Tara:  4,85 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  125,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  12

 
Euro -co nt enido r
perf o rat

Cod i:Cod i:  9244001522

Dimens ions :D imens ions :  800x600x319 mm

Tara:Tara:  4,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  125,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  12

Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  9313005522

Dimens ions :D imens ions :  800x600x412 mm

Tara:Tara:  6,2 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  162,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  10

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  6440750502

Dimens ions :D imens ions :  800x600x415 mm

Tara:Tara:  8,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  165,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  14



Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. OfereixenBacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Ofereixen
múltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables amúltiples opcions per a l'efic ient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables a
qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fonsqualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fons
llis  per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlidesllis  per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlides
o reixades.o reixades.

Altres mesures norma europa

Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  9220000522

Dimens ions :D imens ions :  200x150x118 mm

Tara:Tara:  0,23 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  2,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  576

 
Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  6496760502

Dimens ions :D imens ions :  200x150x145 mm

Tara:Tara:  0,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  224

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8715005502

Dimens ions :D imens ions :  300x200x120 mm

Tara:Tara:  0,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  4,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  272

 
Euro -Co nt enido r sò lid

Cod i:Cod i:  6487760502

Dimens ions :D imens ions :  300x200x145 mm

Tara:Tara:  0,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  6,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  112

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  6488005502

Dimens ions :D imens ions :  800x400x200 mm

Tara:Tara:  2,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  54,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  33

 
Euro -Co nt enido r sò lid
amb et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  8716005502

Dimens ions :D imens ions :  1000x400x214 mm

Tara:Tara:  3,4 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  67,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  33



Volum útil màxim del bac desplegat i una altura mínima del bac plegat. Volum útil màxim del bac desplegat i una altura mínima del bac plegat. Caixes plegables ambCaixes plegables amb
guany de volum del 75% per a una tornada en buit més econòmic. guany de volum del 75% per a una tornada en buit més econòmic. Es pleguen i despleguenEs pleguen i despleguen
ràpidament. ràpidament. Parets interiors llises per a donar màxim volum útil. Parets interiors llises per a donar màxim volum útil. Empunyadures confortablesEmpunyadures confortables
per a una bona manipulació dels bacs.per a una bona manipulació dels bacs.

Caixes plegables

   
Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  3220750481

Dimens ions :D imens ions :  400x300x170 mm

Tara:Tara:  1,2 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  15,0 L

Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
s ist ema de t ancament
act iu

Cod i:Cod i:  6411

Dimens ions :D imens ions :  600x400x115 mm

Tara:Tara:  1,48 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  23,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  375

   
Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  3213750481

Dimens ions :D imens ions :  600x400x115 mm

Tara:Tara:  1,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  21,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  100

Caixa plegable re ixada
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  9283001426

Dimens ions :D imens ions :  600x400x118 mm

Tara:Tara:  1,32 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  22,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  152

Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
s ist ema de t ancament
act iu

Cod i:Cod i:  91365PG

Dimens ions :D imens ions :  600x400x150 mm

Tara:Tara:  1,56 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  31,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  375

   
Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  3218750481

Dimens ions :D imens ions :  600x400x165 mm

Tara:Tara:  1,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  30,0 L

Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
s ist ema de t ancament
act iu

Cod i:Cod i:  91357PG

Dimens ions :D imens ions :  600x400x185 mm

Tara:Tara:  1,76 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  39,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  375

   
Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  3212750481

Dimens ions :D imens ions :  600x400x190 mm

Tara:Tara:  2,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  47,0 L



Caixa plegable re ixada
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  9719001426

Dimens ions :D imens ions :  600x400x196 mm

Tara:Tara:  1,644 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  36,7 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  152

   
Bac plegable
est àndard galia

Cod i:Cod i:  90316

Dimens ions :D imens ions :  600x400x214 mm

Tara:Tara:  2,38 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  39,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  85

Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
s ist ema de t ancament
act iu

Cod i:Cod i:  91356PG

Dimens ions :D imens ions :  600x400x219 mm

Tara:Tara:  1,87 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  46,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  375

Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  3211750481

Dimens ions :D imens ions :  600x400x235 mm

Tara:Tara:  2,11 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  56,4 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  100

Caixa plegable re ixada
amb nanses o bert es

Cod i:Cod i:  9718001426

Dimens ions :D imens ions :  600x400x238 mm

Tara:Tara:  1,829 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  44,7 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  152

Caixa plegable re ixada,
amb nanses o bert es i
s ist ema de t ancament
act iu

Cod i:Cod i:  91355PG

Dimens ions :D imens ions :  600x400x260 mm

Tara:Tara:  2,22 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  55,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  220

   
Bac plegable
est àndard galia

Cod i:Cod i:  9419001231

Dimens ions :D imens ions :  600x400x314 mm

Tara:Tara:  2,96 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  59,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  85



Hem desenvolupat en col·laboració amb els professionals de la indústria formatgeraHem desenvolupat en col·laboració amb els professionals de la indústria formatgera
múltiples solucions plàstiques que aporten qualitat de producció, productivitat de processos,múltiples solucions plàstiques que aporten qualitat de producció, productivitat de processos,
respecte de la higiene més estricta, economia i durabilitat. respecte de la higiene més estricta, economia i durabilitat. Conegui la nostra àmplia gammaConegui la nostra àmplia gamma
de: de: Caixes apilables de maduració i de volteig: permeten l'emmagatzematge en piles ambCaixes apilables de maduració i de volteig: permeten l'emmagatzematge en piles amb
una màxima ventilació, el volteig en apilat i la mecanització del encaixat per la maduració.una màxima ventilació, el volteig en apilat i la mecanització del encaixat per la maduració.
Parets reixades per a una ventilació òptima. Nanses ergonòmiques per a una manipulacióParets reixades per a una ventilació òptima. Nanses ergonòmiques per a una manipulació
manual eficaç. manual eficaç. Palets de volteig o per motlles. Palets de volteig o per motlles. Caixes apilables i encajables que aportenCaixes apilables i encajables que aporten
protecció al producte durant el transport, òptim canvi tèrmic i economia en el retorn iprotecció al producte durant el transport, òptim canvi tèrmic i economia en el retorn i
emmagatzematge en buit.emmagatzematge en buit.

Caixes formatgeres

Pallet  f o rmat ger

Cod i:Cod i:  9386000801

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x190 mm

Tara:Tara:  9,3 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  10

Caixa apilable
f o rmat gera

Cod i:Cod i:  9337000653

Dimens ions :D imens ions :  750x500x89 mm

Tara:Tara:  2,245 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  62

Caixa apilable
f o rmat gera

Cod i:Cod i:  9337001653

Dimens ions :D imens ions :  750x500x132 mm

Tara:Tara:  2,63 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

Caixa apilable
f o rmat gera

Cod i:Cod i:  9337002653

Dimens ions :D imens ions :  750x500x165 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  47,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  32



Pallet dissenyat per col·locar dues torres de caixes formatgeres de dimensions exteriorsPallet dissenyat per col·locar dues torres de caixes formatgeres de dimensions exteriors
750x500 mm. 750x500 mm. És un palet pensat per poder fer el volteig automàtic de les caixes formatgeres.És un palet pensat per poder fer el volteig automàtic de les caixes formatgeres.
Material 100% alimentari.Material 100% alimentari.

Pallets formatgers

Pallet  f o rmat ger

Cod i:Cod i:  9386000801

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x190 mm

Tara:Tara:  9,3 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  10



Adequats per a la distribució de mercaderies en gran varietat d'indústries. Optimitzen elAdequats per a la distribució de mercaderies en gran varietat d'indústries. Optimitzen el
volum úitl quan estan apilats i ocupen un 70% menys d'espai quan estan encaixats. volum úitl quan estan apilats i ocupen un 70% menys d'espai quan estan encaixats. SónSón
aptes per a ús alimentari. aptes per a ús alimentari. Disponibles amb laterals i bases sòlids o reixats, amb capacitatsDisponibles amb laterals i bases sòlids o reixats, amb capacitats
de 18 a 87 litres.de 18 a 87 litres.

Caixes Apilables Encaixables 1

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  7931860415

Dimens ions :D imens ions :  800x400x350 mm

Tara:Tara:  4,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  87,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  4130760415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x350 mm

Tara:Tara:  2,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  66,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid amb paret s
reixades

Cod i:Cod i:  4129710415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x270 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  50,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  4129760415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x270 mm

Tara:Tara:  2,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  50,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid amb paret s
reixades

Cod i:Cod i:  7925710415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x220 mm

Tara:Tara:  1,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  40,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  7925760415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x220 mm

Tara:Tara:  1,9 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  40,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  4128760415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x180 mm

Tara:Tara:  1,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  32,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  7922760415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x150 mm

Tara:Tara:  1,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L



   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  7927760415

Dimens ions :D imens ions :  600x400x120 mm

Tara:Tara:  1,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

   
Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  7924760415

Dimens ions :D imens ions :  400x300x220 mm

Tara:Tara:  1,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  18,0 L



Adequats per a la distribució de mercaderies en gran varietat d'indústries. Optimitzen elAdequats per a la distribució de mercaderies en gran varietat d'indústries. Optimitzen el
volum úitl quan estan apilats i ocupen un 70% menys d'espai quan estan encaixats. Sónvolum úitl quan estan apilats i ocupen un 70% menys d'espai quan estan encaixats. Són
aptes per a ús alimentari. Disponibles amb laterals i bases sòlids o reixats, amb capacitatsaptes per a ús alimentari. Disponibles amb laterals i bases sòlids o reixats, amb capacitats
de 18 a 87 litres.de 18 a 87 litres.

Caixes Apilables Encaixables 2

Cubet a apilable  y
encaixable

Cod i:Cod i:  90108

Dimens ions :D imens ions :  850x450x190 mm

Tara:Tara:  2,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  9834004246

Dimens ions :D imens ions :  600x400x300 mm

Tara:Tara:  2,33 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  55,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  50

Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9706000102

Dimens ions :D imens ions :  800x400x250 mm

Tara:Tara:  3,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  90

 
Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9703003764

Dimens ions :D imens ions :  600x400x153 mm

Tara:Tara:  1,55 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  27,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  125

Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9702002759

Dimens ions :D imens ions :  600x400x147 mm

Tara:Tara:  1,53 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  26,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

Caixa f o ns sò lid i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9699000108

Dimens ions :D imens ions :  600x400x191 mm

Tara:Tara:  1,75 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  50

Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9697000749

Dimens ions :D imens ions :  600x400x232 mm

Tara:Tara:  1,95 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  45,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  9692029779

Dimens ions :D imens ions :  600x400x165 mm

Tara:Tara:  2,04 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  135



Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9633000646

Dimens ions :D imens ions :  400x300x135 mm

Tara:Tara:  0,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  300

 
Caixa
apilable /encaixable
sò lida

Cod i:Cod i:  9568001765

Dimens ions :D imens ions :  600x400x200 mm

Tara:Tara:  1,75 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  32,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  75

Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9568000765

Dimens ions :D imens ions :  600x400x200 mm

Tara:Tara:  1,56 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  32,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  75

Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9567001765

Dimens ions :D imens ions :  600x400x300 mm

Tara:Tara:  2,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  50,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  45

Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9565001765

Dimens ions :D imens ions :  600x400x117 mm

Tara:Tara:  1,09 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  18,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  135

 
Caixa f o ns sò lid i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9565000765

Dimens ions :D imens ions :  600x400x117 mm

Tara:Tara:  1,18 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  18,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  135

Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9563001522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x400 mm

Tara:Tara:  2,75 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  70,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  30

 
Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9474001764

Dimens ions :D imens ions :  600x400x235 mm

Tara:Tara:  1,75 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  43,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  70



Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  8102720502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x400 mm

Tara:Tara:  2,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  70,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  68

Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  4660750502

Dimens ions :D imens ions :  600x400x200 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  37,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  168

t apa per co nt enido r
apilable /encaixable

Cod i:Cod i:  4562820502

Dimens ions :D imens ions :  400x300 mm

Tara:Tara:  0,41 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,048 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

Co nt enido r
apilable /encaixable
sò lid

Cod i:Cod i:  4562750502

Dimens ions :D imens ions :  400x300x200 mm

Tara:Tara:  1,05 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  16,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  336

     
Caixa
apilable /encaixable
sò lida

Cod i:Cod i:  9563000522

Dimens ions :D imens ions :  600x400x400 mm

Tara:Tara:  3,06 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  70,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  30

     
Caixa
apilable /encaixable
sò lida

Cod i:Cod i:  9567000765

Dimens ions :D imens ions :  600x400x300 mm

Tara:Tara:  2,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  50,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  45

     
Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9692000764

Dimens ions :D imens ions :  600x400x244 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  45,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

     
Caixa f o ns perf o rat  i
paret s  re ixades

Cod i:Cod i:  9703001764

Dimens ions :D imens ions :  600x400x153 mm

Tara:Tara:  1,55 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  27,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60



KLTs Dissenyades per a satisfer les exigències imposades per la logística i els s istemes deKLTs Dissenyades per a satisfer les exigències imposades per la logística i els s istemes de
manipulació automatitzats. manipulació automatitzats. Càrrega útil de fins a 20 kg. Càrrega útil de fins a 20 kg. Compleixen amb els estàndards deCompleixen amb els estàndards de
qualitat de la indústria de l'automoció a Europa. qualitat de la indústria de l'automoció a Europa. Les nostres KLT es poden subministrar enLes nostres KLT es poden subministrar en
material conductiu.material conductiu.

Caixes d'automoció

Caixa GALIA amb
et iquet er int egrat

Cod i:Cod i:  4312500207

Dimens ions :D imens ions :  396x297x114 mm

Tara:Tara:  0,93 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  9,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  100

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base llisa

Cod i:Cod i:  4173004662

Dimens ions :D imens ions :  594x396x280 mm

Tara:Tara:  2,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  51,9 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base llisa

Cod i:Cod i:  4174004662

Dimens ions :D imens ions :  594x396x147 mm

Tara:Tara:  1,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,3 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base llisa

Cod i:Cod i:  4172004662

Dimens ions :D imens ions :  396x297x280 mm

Tara:Tara:  1,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  24,1 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base llisa

Cod i:Cod i:  4171004662

Dimens ions :D imens ions :  396x297x147 mm

Tara:Tara:  1,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  11,8 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base llisa

Cod i:Cod i:  4170004662

Dimens ions :D imens ions :  297x198x147 mm

Tara:Tara:  0,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,3 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base VDA

Cod i:Cod i:  4153760661

Dimens ions :D imens ions :  594x396x280 mm

Tara:Tara:  3,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  48,0 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base VDA

Cod i:Cod i:  4154760661

Dimens ions :D imens ions :  594x396x147 mm

Tara:Tara:  2,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  21,7 L



 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base VDA

Cod i:Cod i:  4152760661

Dimens ions :D imens ions :  296x297x280 mm

Tara:Tara:  1,9 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  22,3 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base VDA

Cod i:Cod i:  4151760661

Dimens ions :D imens ions :  396x297x147 mm

Tara:Tara:  1,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,1 L

 
Caixa KLT  amb
et iquet er int egrat  i
base VDA

Cod i:Cod i:  4150760661

Dimens ions :D imens ions :  297x198x147 mm

Tara:Tara:  0,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,3 L

 
Bac apilable  Odet t e

Cod i:Cod i:  6432500310

Dimens ions :D imens ions :  600x400x314 mm

Tara:Tara:  2,96 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  59,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  28

 
Bac apilable  Odet t e

Cod i:Cod i:  6422500432

Dimens ions :D imens ions :  600x400x214 mm

Tara:Tara:  2,38 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  39,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  48

 
Bac apilable  Odet t e

Cod i:Cod i:  4322500319

Dimens ions :D imens ions :  400x300x214 mm

Tara:Tara:  1,44 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  18,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  88



Cubetas de dimensions norma europa 600x400 i 400x300 mm. Cubetas de dimensions norma europa 600x400 i 400x300 mm. Incorporen orific is deIncorporen orific is de
aireación, a més les nanses integrades en els quatre costats també contribuïxen a millorar laaireación, a més les nanses integrades en els quatre costats també contribuïxen a millorar la
ventilació. ventilació. Poden utilitzar-se sobre palets, c intes transportadores, etc. Poden utilitzar-se sobre palets, c intes transportadores, etc. TolerànciesToleràncies
dimensionales dintre del marc establert per la DIN 16901 . dimensionales dintre del marc establert per la DIN 16901 . Fàcil neteja: s'han evitat elsFàcil neteja: s'han evitat els
angles morts; la nervadura lateral permet l'expulsió de l'aigua cap a fora. Fins a 500 kg. deangles morts; la nervadura lateral permet l'expulsió de l'aigua cap a fora. Fins a 500 kg. de
càrrega.càrrega.

Caixes Càrniques

Cubet a Euro -Po o l E-4

Cod i:Cod i:  91094

Dimens ions :D imens ions :  400x300x125 mm

Tara:Tara:  0,75 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

Cubet a Euro -Po o l E-3

Cod i:Cod i:  90357

Dimens ions :D imens ions :  600x400x300 mm

Tara:Tara:  3,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Cubet a Euro -Po o l E-2

Cod i:Cod i:  90055

Dimens ions :D imens ions :  600x400x200 mm

Tara:Tara:  2,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  40,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  48

Cubet a Euro -Po o l E-1

Cod i:Cod i:  91093

Dimens ions :D imens ions :  600x400x125 mm

Tara:Tara:  1,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L



Ofereixen màxima resistència i estabilitat. Ofereixen màxima resistència i estabilitat. Encaixen en els panells gràcies als seusEncaixen en els panells gràcies als seus
agafadors en la part frontal i posterior. Poden equipar-se amb finestra, divisors i etiquetes.agafadors en la part frontal i posterior. Poden equipar-se amb finestra, divisors i etiquetes.
Algunes caixes també estan disponibles en material conductiu i reciclat.Algunes caixes també estan disponibles en material conductiu i reciclat.

Caxies d'emmagatzematge

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9955004246

Dimens ions :D imens ions :  724x442x305 mm

Tara:Tara:  3,67 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  75,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  21

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9032000246

Dimens ions :D imens ions :  515x315x200 mm

Tara:Tara:  1,55 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  28,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  6

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9031000246

Dimens ions :D imens ions :  614x384x250 mm

Tara:Tara:  2,58 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  45,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9027000649

Dimens ions :D imens ions :  500x315x300 mm

Tara:Tara:  1,93 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  4

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9013000649

Dimens ions :D imens ions :  360x215x200 mm

Tara:Tara:  0,76 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  13,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9009000456

Dimens ions :D imens ions :  360x215x145 mm

Tara:Tara:  0,565 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  9,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9001000338

Dimens ions :D imens ions :  169x105x75 mm

Tara:Tara:  0,09 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  50

    
Cubet a de
magat z emat ge

Cod i:Cod i:  9000000649

Dimens ions :D imens ions :  240x150x125 mm

Tara:Tara:  0,215 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  4,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40



Disponibles en diferents mesures (mm.): 400x300, 600x400, 800x600. Disponibles en diferents mesures (mm.): 400x300, 600x400, 800x600. Apilables. Apilables. Plàstic d'úsPlàstic d'ús
alimentari. alimentari. Especialment indicades per al sector HORECA.Especialment indicades per al sector HORECA.

Caixes de Manutenció

 
1545 Cubet a
rect angular

Cod i:Cod i:  90208

Dimens ions :D imens ions :  540x385x80 mm

Tara:Tara:  0,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

 
1544 Cubet a
rect angular

Cod i:Cod i:  90207

Dimens ions :D imens ions :  490x335x80 mm

Tara:Tara:  0,655 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  8,0 L

 
1543 Cubet a
rect angular

Cod i:Cod i:  90255

Dimens ions :D imens ions :  435x285x80 mm

Tara:Tara:  0,475 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,0 L

 
1478 Cubet a
rect angular

Cod i:Cod i:  90887

Dimens ions :D imens ions :  350x235x73 mm

Tara:Tara:  0,265 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  3,0 L

 
1472 Cubet a
rect angular

Cod i:Cod i:  90170

Dimens ions :D imens ions :  300x205x60 mm

Tara:Tara:  0,19 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  2,0 L

 
3194 Cubet a
manut enció  amb po t es

Cod i:Cod i:  91086

Dimens ions :D imens ions :  800x600x510 mm

Tara:Tara:  12,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  140,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  10

 
3192 Cubet a
manut enció  amb ro des

Cod i:Cod i:  90089

Dimens ions :D imens ions :  800x600x550 mm

Tara:Tara:  15,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  140,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  10

 
3190 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  91059

Dimens ions :D imens ions :  800x600x405 mm

Tara:Tara:  10,4 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  140,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  10



 
3163 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  90488

Dimens ions :D imens ions :  800x600x220 mm

Tara:Tara:  3,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  80,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

 
3160 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  90298

Dimens ions :D imens ions :  800x600x320 mm

Tara:Tara:  4,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  14

 
1199 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  90092

Dimens ions :D imens ions :  595x395x320 mm

Tara:Tara:  2,35 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  55,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  16

 
1198 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  90888

Dimens ions :D imens ions :  595x395x215 mm

Tara:Tara:  1,83 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  44

 
1197 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  90266

Dimens ions :D imens ions :  595x395x165 mm

Tara:Tara:  1,54 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

 
1196 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  90304

Dimens ions :D imens ions :  395x295x215 mm

Tara:Tara:  1,02 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  15,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80

 
1195 Cubet a
manut enció

Cod i:Cod i:  90265

Dimens ions :D imens ions :  395x295x165 mm

Tara:Tara:  0,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  12,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  112



Indicats per a un ús molt continuat dels mateixos. Indicats per a un ús molt continuat dels mateixos. Estables i segurs. Estables i segurs. Fàcilment apilables. Fàcilment apilables. AltaAlta
capacitat de càrrega. capacitat de càrrega. Molt efic ients per al transport i magatzematge. Molt efic ients per al transport i magatzematge. Àmplia varietat deÀmplia varietat de
models: base sòlida, base reixada, amb o sense vorell, amb patins, peus, etc. models: base sòlida, base reixada, amb o sense vorell, amb patins, peus, etc. Mesures:Mesures:
europea i americana.europea i americana.

Palets 1200x1000

Palet  EXPORT ACIÓ llis
encaixable

Cod i:Cod i:  91131

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000 mm

Ud /p allet:Ud /p allet:  48

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  1500,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  800,0 Kg

Palet  EXPORT ACIÓ
reixat  encaixable

Cod i:Cod i:  90418

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000 mm

Ud /p allet:Ud /p allet:  48

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  2000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1000,0 Kg

 
Palet  INT ERMIG re ixat
1200x1000

Cod i:Cod i:  90389

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000 mm

Tara:Tara:  14,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  3000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1500,0 Kg

 
Palet  INT ERMIG llis
1200x1000

Cod i:Cod i:  90928

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000 mm

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  3000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1500,0 Kg

Palet  HEAVY 400
1200x1000 mm

Cod i:Cod i:  91138

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000 mm

Tara:Tara:  24,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  7000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1500,0 Kg

Palet  HEAVY 170
1200x100 mm

Cod i:Cod i:  91137

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000 mm

Tara:Tara:  24,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  7000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1500,0 Kg

  
Palet  HIGIÈNIC
1200x1000

Cod i:Cod i:  90664

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000 mm

Tara:Tara:  23,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  5000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1250,0 Kg



Producte estrella. Alternativa real als palets de fusta. Palet estàndard per a exportacióProducte estrella. Alternativa real als palets de fusta. Palet estàndard per a exportació
desenvolupat com a solució a les regulacions fitosanitàries que existeixen en diversosdesenvolupat com a solució a les regulacions fitosanitàries que existeixen en diversos
països. països. No necessiten tractament especial ni ser fumigats pel que no s'ha de fer cap tràmitNo necessiten tractament especial ni ser fumigats pel que no s'ha de fer cap tràmit
administratiu car ni es corre el risc que sigui rebutjat quan arribi al país de destinació .administratiu car ni es corre el risc que sigui rebutjat quan arribi al país de destinació .
Àmplia varietat de models de palets de plàstic : Àmplia varietat de models de palets de plàstic : base sòlida base sòlida base rejillada base rejillada Amb o sense voresAmb o sense vores
Diferent nombre de patins Diferent nombre de patins Resistència a càrrega estàtica , dinàmica i en rack Resistència a càrrega estàtica , dinàmica i en rack diferentsdiferents
colors colors Palet americà 1200x1000 o europeu 1200x800 mmPalet americà 1200x1000 o europeu 1200x800 mm

Palets 1200x800

 
Palet  INT ERMIG
reixat 1200x800

Cod i:Cod i:  90364

Dimens ions :D imens ions :  1200X800 mm

Tara:Tara:  12,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  16

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  4500,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1500,0 Kg

 
Palet  EXPORT ACIÓ llis
encaixable

Cod i:Cod i:  90421

Dimens ions :D imens ions :  1200x800 mm

Ud /p allet:Ud /p allet:  48

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  1200,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  800,0 Kg

 
Palet  EXPORT ACIÓ
reixat  encaixable

Cod i:Cod i:  90415

Dimens ions :D imens ions :  1200x800 mm

Tara:Tara:  4,7 Kg

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  1200,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  700,0 Kg

Palet  HEAVY 1200x800
mm

Cod i:Cod i:  91139

Dimens ions :D imens ions :  1200x800 mm

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  4000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1200,0 Kg

Palet  H1

Cod i:Cod i:  90480

Dimens ions :D imens ions :  1200x800 mm

Tara:Tara:  18,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  21

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  4800,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1200,0 Kg

Palet  HIGIÈNIC
1200x800 V3

Cod i:Cod i:  90367

Dimens ions :D imens ions :  1200x800 mm

Tara:Tara:  18,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  4800,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1200,0 Kg

 
Palet  HEAVY 1200x800
per barrils

Cod i:Cod i:  91135

Dimens ions :D imens ions :  1200x800 mm

Tara:Tara:  18,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  15

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  4000,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  2000,0 Kg

Palet  INT ERMIG llis
1200x800

Cod i:Cod i:  90405

Dimens ions :D imens ions :  mm

Tara:Tara:  12,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  16

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  4500,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  1500,0 Kg



Producte estrella. Alternativa real als palets de fusta. Palet estàndard per a exportacióProducte estrella. Alternativa real als palets de fusta. Palet estàndard per a exportació
desenvolupat com a solució a les regulacions fitosanitàries que existeixen en diversosdesenvolupat com a solució a les regulacions fitosanitàries que existeixen en diversos
països. No necessiten tractament especial ni ser fumigats. Palet lleuger però amb importantpaïsos. No necessiten tractament especial ni ser fumigats. Palet lleuger però amb important
resistència de càrrega tant estàtica com dinàmica.resistència de càrrega tant estàtica com dinàmica.

Palets 1200x1200 - 1100x1100 - 1140x1140 - 800x600

Palet  HEAVY 800x600
llis

Cod i:Cod i:  91134

Dimens ions :D imens ions :  800x600 mm

Tara:Tara:  9,0 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  30

Càr rega es tàtica:Càr rega es tàtica:  1200,0 Kg

Càr rega d inámica:Càr rega d inámica:  750,0 Kg



Estructura monobloc sense soldadures per a una protecció total del sòl i l'entorn. SeguretatEstructura monobloc sense soldadures per a una protecció total del sòl i l'entorn. Seguretat
en el transport. en el transport. Seguretat del personal: en cas d'escapament l'operador no està en contacteSeguretat del personal: en cas d'escapament l'operador no està en contacte
amb el producte. amb el producte. Fàcil neteja: plataformes perforades extraíbles que permeten la neteja perFàcil neteja: plataformes perforades extraíbles que permeten la neteja per
sistemes d'alta pressió. s istemes d'alta pressió. Poden contenir tot tipus d'embalatges: bidons, bombones,Poden contenir tot tipus d'embalatges: bidons, bombones,
contenidors de 1.000 litres.contenidors de 1.000 litres.

Palets retenció

 
Palet  de ret enció
mult iembalat ge

Cod i:Cod i:  9305004744

Dimens ions :D imens ions :  860x660x230 mm

Tara:Tara:  8,65 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  70,0 L

 
Palet  de ret enció
mult iembalat ge

Cod i:Cod i:  9304004743

Dimens ions :D imens ions :  1250x850x227 mm

Tara:Tara:  15,4 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  150,0 L

 
Palet  de ret enció  per a
2 bido ns

Cod i:Cod i:  9998000461

Dimens ions :D imens ions :  1300x800x380 mm

Tara:Tara:  30,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  215,0 L

 
Palet  de ret enció  per a
4 bido ns

Cod i:Cod i:  9998000000

Dimens ions :D imens ions :  1300x1300x285
mm

Tara:Tara:  40,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  240,0 L

 
Palet  de ret enció  per a
4 bido ns

Cod i:Cod i:  9216004461

Dimens ions :D imens ions :  1300x1300x445
mm

Tara:Tara:  52,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  450,0 L

 
Palet  de ret enció
mult iembalat ge

Cod i:Cod i:  99981007F7

Dimens ions :D imens ions :  1300x800x380 mm

Tara:Tara:  36,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  215,0 L

 
Palet  de ret enció
mult iembalat ge

Cod i:Cod i:  9215W04461

Dimens ions :D imens ions :  1300x1300x285
mm

Tara:Tara:  46,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  240,0 L

 
Palet  de ret enció
mult iembalat ge

Cod i:Cod i:  9215V04461

Dimens ions :D imens ions :  1300x1300x445
mm

Tara:Tara:  57,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  450,0 L



 
Palet  de ret enció

Cod i:Cod i:  9411000461

Dimens ions :D imens ions :  800x600x225 mm

Tara:Tara:  8,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  17,0 L

 
Palet  de ret enció

Cod i:Cod i:  9410000461

Dimens ions :D imens ions :  1200x800x225 mm

Tara:Tara:  16,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

 
Palet  de ret enció
mult iembalat ge

Cod i:Cod i:  8962004461

Dimens ions :D imens ions :  1855x1855x660
mm

Tara:Tara:  160,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1050,0 L



Llosetes de plàstic resistents a la corrosió i als àcids. Llosetes de plàstic resistents a la corrosió i als àcids. Diferents estructures: alveolades,Diferents estructures: alveolades,
reticulades, etc. reticulades, etc. Resistència en càrrega de 5 tones per m2 . Excel·lent adherència. Resistència en càrrega de 5 tones per m2 . Excel·lent adherència. LlosetesLlosetes
de plàstic amb estructura antilliscant.de plàstic amb estructura antilliscant.

Llosetes de plàstic

    
Llo set a lleugera t rama
hexago nal

Cod i:Cod i:  9917000456

Dimens ions :D imens ions :  503x486x20 mm

Tara:Tara:  0,93 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

    
Llo set a a lveo lada niu
d'abella

Cod i:Cod i:  9917000822

Dimens ions :D imens ions :  503x486x20 mm

Tara:Tara:  0,75 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  20

    
Llo set a indust ria l

Cod i:Cod i:  9918000801

Dimens ions :D imens ions :  500x500x50 mm

Tara:Tara:  1,9 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  10



Aquest model de dipòsit de gasoil de doble capa està especialment dissenyat per aAquest model de dipòsit de gasoil de doble capa està especialment dissenyat per a
l'emmagatzematge de gasoil sense necessitat d'utilitzar palet de retenció. l'emmagatzematge de gasoil sense necessitat d'utilitzar palet de retenció. El cos interior delEl cos interior del
dispòsit de gasoil està fabricat en polietilè d'alta densitat i alt pes molecular mitjançantdispòsit de gasoil està fabricat en polietilè d'alta densitat i alt pes molecular mitjançant
extrusió bufat. extrusió bufat. Disposem del dipòsit de gasoil de doble capa en diverses capacitats.Disposem del dipòsit de gasoil de doble capa en diverses capacitats.

Dipòsit gasoil

T rio saf e 750 L

Cod i:Cod i:  13130

Dimens ions :D imens ions :  720x720x1700 mm

Tara:Tara:  24,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  750,0 L

T rio saf e 1000 L

Cod i:Cod i:  13150

Dimens ions :D imens ions :  780x780x1980 mm

Tara:Tara:  30,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

T rio saf e 1100 L

Cod i:Cod i:  13134

Dimens ions :D imens ions :  1314x1190 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1100,0 L

T rio saf e 1500 L

Cod i:Cod i:  13065

Dimens ions :D imens ions :  760x1530x1694
mm

Cap acitat:Cap acitat:  1500,0 L

Mult isaf e  2000 L

Cod i:Cod i:  13137

Dimens ions :D imens ions :  1840x1030x1835
mm

Cap acitat:Cap acitat:  2000,0 L

2 EN 1-1000 Dipò sit
gaso il amb palet

Cod i:Cod i:  13037

Dimens ions :D imens ions :  1100x700x1600
mm

Tara:Tara:  84,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

2 EN 1-1000 Dipò sit
gaso il sense palet

Cod i:Cod i:  13125

Dimens ions :D imens ions :  1100x700x1550
mm

Tara:Tara:  74,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

2 EN 1-720 Dipò sit
gaso il amb palet

Cod i:Cod i:  13146

Dimens ions :D imens ions :  1100x700x1150
mm

Tara:Tara:  58,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  720,0 L



2 EN 1-720 Dipò sit
gaso il amb palet

Cod i:Cod i:  13068

Dimens ions :D imens ions :  1100x700x1200
mm

Tara:Tara:  68,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  720,0 L

RD2000 Dipò sit  gaso il

Cod i:Cod i:  13049

Dimens ions :D imens ions :  1670x880x1800
mm

Tara:Tara:  76,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  2000,0 L

RD1500 Dipò sit  gaso il

Cod i:Cod i:  13081

Dimens ions :D imens ions :  1670x740x1800
mm

Tara:Tara:  62,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1500,0 L

RD1000 Dipò sit  gaso il

Cod i:Cod i:  13047

Dimens ions :D imens ions :  1670x740x1200
mm

Tara:Tara:  36,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

RD700 Dipò sit  gaso il

Cod i:Cod i:  13055

Dimens ions :D imens ions :  1100x640x1350
mm

Tara:Tara:  29,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  700,0 L

RD500 Dipò sit  gaso il

Cod i:Cod i:  13018

Dimens ions :D imens ions :  1100x640x965 mm

Tara:Tara:  22,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  500,0 L

DH1000 Dipò sit
mo dular gaso il

Cod i:Cod i:  13064

Dimens ions :D imens ions :  780x780x1980 mm

Tara:Tara:  30,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

DH750 Dipò sit  mo dular
gaso il

Cod i:Cod i:  13056

Dimens ions :D imens ions :  720x720x1700 mm

Tara:Tara:  24,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  750,0 L



.- Envàs d'alumini mono bloc. .- Versió en anònim: mate o brillant. .- Possibilitat de litografia..- Envàs d'alumini mono bloc. .- Versió en anònim: mate o brillant. .- Possibilitat de litografia.

.- Ideal per productes alimentaris (oli d'oliva, entre d'altres). .- Pot ideal per spray d'olis.- Ideal per productes alimentaris (oli d'oliva, entre d'altres). .- Pot ideal per spray d'olis
d'oliva.d'oliva.

Envasos Alumini

     

 
Envaso s Alumini

Cod i:Cod i:  EAl

Dimens ions :D imens ions :  53x182 mm

Tara:Tara:  0,0365 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,335 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3120

     

 
Envaso s Alumini

Cod i:Cod i:  EAl-2

Dimens ions :D imens ions :  53x182 mm

Tara:Tara:  0,0365 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,335 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3120

     

 
Envaso s Alumini

Cod i:Cod i:  EAl-3

Dimens ions :D imens ions :  53x182 mm

Tara:Tara:  0,0365 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,335 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3120

     

 
Envaso s Alumini

Cod i:Cod i:  EAl-4

Dimens ions :D imens ions :  53x182 mm

Tara:Tara:  0,0365 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  0,335 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  3120



Excel·lent estètica, lluentor i transparència: el Pet permet obtenir envasos amb una claredatExcel·lent estètica, lluentor i transparència: el Pet permet obtenir envasos amb una claredat
similar a la del cristall. s imilar a la del cristall. Envàs irrompible: resistència mecànica a la compressió i a lesEnvàs irrompible: resistència mecànica a la compressió i a les
caigudes. caigudes. Bones propietats barrera i de compatibilitat farmacològica. Bones propietats barrera i de compatibilitat farmacològica. Perfecta estanqueïtatPerfecta estanqueïtat
d'aromes. d'aromes. Menor pes dels envasos. Menor pes dels envasos. Apte per a la coloració i decoració.Apte per a la coloració i decoració.

Ampolles PET

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
P-28

Cod i:Cod i:  90759

Dimens ions :D imens ions :  69x69x180 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,5 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  88

 
Ampo lla  c ilíndrcia  co ll
P-28

Cod i:Cod i:  90179

Dimens ions :D imens ions :  58x58x147 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,25 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  126

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
P-28

Cod i:Cod i:  90743

Dimens ions :D imens ions :  52x52x144 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,2 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  170

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
P-28

Cod i:Cod i:  90218

Dimens ions :D imens ions :  49x49x125 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,15 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  187

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
P-28

Cod i:Cod i:  90150

Dimens ions :D imens ions :  48x48x115 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,12 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  220

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
P-28

Cod i:Cod i:  90739

Dimens ions :D imens ions :  44x44x106 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,1 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  228

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
P-28

Cod i:Cod i:  90498

Dimens ions :D imens ions :  42x42x94 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,06 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  360

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
pilf er 18

Cod i:Cod i:  90368

Dimens ions :D imens ions :  38x38x80 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,05 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  369



 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
pilf er 18

Cod i:Cod i:  90529

Dimens ions :D imens ions :  29x29x75 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,03 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  900

 
Ampo lla  c ilíndrica co ll
pilf er 18

Cod i:Cod i:  90213

Dimens ions :D imens ions :  25x25x63 mm

Cap acitat:Cap acitat:  0,015 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  1400



Les nostres cubetes per a pesca integren l'última tecnologia en el desenvolupamentLes nostres cubetes per a pesca integren l'última tecnologia en el desenvolupament
d'envasos, i els criteris més estrictes quant a seguretat en la conservació i manipulació deld'envasos, i els criteris més estrictes quant a seguretat en la conservació i manipulació del
peix. peix. Fàcil apilat i encaixat. Fàcil apilat i encaixat. Sistema de drenatge. Sistema de drenatge. Fons corbat per a evitar marques en elFons corbat per a evitar marques en el
peix. peix. Compleixen la normativa de la llei de l'envàs.Compleixen la normativa de la llei de l'envàs.

Caixes de Pesca

  
Cubet a de pesca per a
bo nít o l

Cod i:Cod i:  90153

Dimens ions :D imens ions :  810x480x220 mm

Tara:Tara:  4,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  70,0 L

  
Cubet a apilable  y
encaixable

Cod i:Cod i:  90166

Dimens ions :D imens ions :  890x560x240 mm

Tara:Tara:  4,3 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  75,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  62

  
Cubet a apilable  i
encaixable

Cod i:Cod i:  90154

Dimens ions :D imens ions :  800x450x270 mm

Tara:Tara:  3,8 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  60,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

  
Cubet a paret s  i f o ns
llis  apil/enc amb
drenat ge

Cod i:Cod i:  90108

Dimens ions :D imens ions :  800x450x190 mm

Tara:Tara:  2,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80

  
Cubet a paret s
ranurades i f o ns llis
apil/enc amb drenat ge

Cod i:Cod i:  91092

Dimens ions :D imens ions :  800x450x190 mm

Tara:Tara:  2,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  35,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  80

  
Cubet a paret s  i f o ns
llis  apilable  i
encaixable  amb
drenat ge

Cod i:Cod i:  90737

Dimens ions :D imens ions :  800x400x220 mm

Tara:Tara:  2,6 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  40,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  117

  
Cubet a apil/enc amb
nanses pasant s, sense
desbo rdado r i amb
drenat ge

Cod i:Cod i:  91091

Dimens ions :D imens ions :  500x400x110 mm

Tara:Tara:  1,03 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  280

  
Cubet a apil/enc sense
nanses pasant s, sense
desbo rdado r i amb
drenat ge

Cod i:Cod i:  91090

Dimens ions :D imens ions :  500x400x110 mm

Tara:Tara:  1,035 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  280



  
Cubet a apil/enc amb
nanses pasant s, amb
desbo rdado r i
drenat ge

Cod i:Cod i:  91089

Dimens ions :D imens ions :  500x400x110 mm

Tara:Tara:  1,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  8,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  280

  
Cubet a apil/enc sense
nanses pasant s, amb
desbo rdado r i
drenat ge

Cod i:Cod i:  91088

Dimens ions :D imens ions :  500x400x110 mm

Tara:Tara:  1,02 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  8,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  280

  
Cubet a apilable  i
encaixable  amb
drenat ge

Cod i:Cod i:  90174

Dimens ions :D imens ions :  600x400x155 mm

Tara:Tara:  1,55 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  20,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  152

  
Cubet a apilable  i
encaixable  amb
drenat ge

Cod i:Cod i:  90499

Dimens ions :D imens ions :  600x400x125 mm

Tara:Tara:  1,45 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  15,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  152



Totalment llisos sense porus ni racons, no capten ni aporten olors ni sabors, gran facilitat deTotalment llisos sense porus ni racons, no capten ni aporten olors ni sabors, gran facilitat de
neteja. Inalterables a canvis bruscos de temperatura (ambient a congelació i viceversa).neteja. Inalterables a canvis bruscos de temperatura (ambient a congelació i viceversa).
Apilables a diverses altures amb i sense tapa, a plena càrrega. Sectors d'utilització: -Apilables a diverses altures amb i sense tapa, a plena càrrega. Sectors d'utilització: -
Emmagatzematge de captures i gel en vaixells de pesca, aqüicultura, etc. -Indústria càrnia. -Emmagatzematge de captures i gel en vaixells de pesca, aqüicultura, etc. -Indústria càrnia. -
Indústria vinícola. - Solució per a productes frescos o congelats. Indústria vinícola. - Solució per a productes frescos o congelats. Asseguren que els alimentsAsseguren que els aliments
conservin les seves propietats originals durant un llarg període de temps. Tenen granconservin les seves propietats originals durant un llarg període de temps. Tenen gran
resistència als impactes, optimitzant així els costos de manteniment.resistència als impactes, optimitzant així els costos de manteniment.

Contenidors isotèrmics

 
Iso t èrmic mo del RDF-
1400

Cod i:Cod i:  13219

Dimens ions :D imens ions :  1990x1170x870
mm

Cap acitat:Cap acitat:  1400,0 L

 
Iso t èrmic mo del RDF-
1000

Cod i:Cod i:  13218

Dimens ions :D imens ions :  1470x1170x880
mm

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

 
Iso t èrmic mo del RDF-
680

Cod i:Cod i:  13135

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x820
mm mm

Cap acitat:Cap acitat:  680,0 L

 
Iso t èrmic mo del RDF-
600

Cod i:Cod i:  13161

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x750
mm

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L

 
Iso t èrmic mo del RDF-
400

Cod i:Cod i:  13217

Dimens ions :D imens ions :  1200x1000x570
mm

Cap acitat:Cap acitat:  400,0 L

 
Iso t èrmic mo del RDF-
310

Cod i:Cod i:  13216

Dimens ions :D imens ions :  910x710x710 mm

Cap acitat:Cap acitat:  310,0 L



Emmagatzematge i manipulació de líquids i sòlids. Emmagatzematge i manipulació de líquids i sòlids. Tapa independent del mateix material, noTapa independent del mateix material, no
estanca, inclosa. estanca, inclosa. Color estàndard blanc natural. Color estàndard blanc natural. Densitat màxima dels productesDensitat màxima dels productes
emmagatzemats 1,5. emmagatzemats 1,5. Rácors i vàlvules d'evacuació en diferents materials i diàmetres,Rácors i vàlvules d'evacuació en diferents materials i diàmetres,
ubicables en qualsevol punt del recipient i opcionals segons aplicació.ubicables en qualsevol punt del recipient i opcionals segons aplicació.

Dipòsits cilíndrics

C-5000 Dipò sit
c ilíndric  amb t apa

Cod i:Cod i:  13087

Dimens ions :D imens ions :  2120x1930 mm

Cap acitat:Cap acitat:  5000,0 L

C-2100 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13083

Dimens ions :D imens ions :  1640x1150 mm

Cap acitat:Cap acitat:  2100,0 L

C-1600 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13033

Dimens ions :D imens ions :  1370x1370 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1600,0 L

C-1480 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13051

Dimens ions :D imens ions :  1610x1000 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1480,0 L

C-1140 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13054

Dimens ions :D imens ions :  1130x1400 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1140,0 L

C-850 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13215

Dimens ions :D imens ions :  1090x1230 mm

Cap acitat:Cap acitat:  850,0 L

C-750 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13036

Dimens ions :D imens ions :  1200x850 mm

Cap acitat:Cap acitat:  750,0 L

C-560 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13004

Dimens ions :D imens ions :  900x1180 mm

Cap acitat:Cap acitat:  560,0 L



C-380 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13035

Dimens ions :D imens ions :  770x1070 mm

Cap acitat:Cap acitat:  380,0 L

C-330 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13039

Dimens ions :D imens ions :  730x1000 mm

Cap acitat:Cap acitat:  330,0 L

C-210 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13003

Dimens ions :D imens ions :  620x900 mm

Cap acitat:Cap acitat:  210,0 L

C-130 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13002

Dimens ions :D imens ions :  570x650 mm

Cap acitat:Cap acitat:  130,0 L

C-90 Dipò sit  c ilíndric
amb t apa

Cod i:Cod i:  13001

Dimens ions :D imens ions :  500x570 mm

Cap acitat:Cap acitat:  90,0 L



Diferents capacitats. Diferents capacitats. Elevat espessor. Elevat espessor. Format obert sense tapa , possibilitat d'incorporarFormat obert sense tapa , possibilitat d'incorporar
rodes en la base. rodes en la base. Parets d'elevat espessor i pes lleuger. Parets d'elevat espessor i pes lleuger. Reforços metàl·lics recomanablesReforços metàl·lics recomanables
en funció de la densitat del producte i de la capacitat (a partir de 600 litres) D'aplicació peren funció de la densitat del producte i de la capacitat (a partir de 600 litres) D'aplicació per
a continguts molt diversos: indústria galvanotécnica, química, alimentària, conservera, tèxtil,a continguts molt diversos: indústria galvanotécnica, química, alimentària, conservera, tèxtil,
etc.etc.

Dipòsits rectangulars

E-2400 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13012

Dimens ions :D imens ions :  3010x800x1010
mm

Cap acitat:Cap acitat:  2400,0 L

E-2100 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13023

Dimens ions :D imens ions :  2630x800x1010
mm

Cap acitat:Cap acitat:  2100,0 L

E-1600 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13031

Dimens ions :D imens ions :  2000x800x1010
mm

Cap acitat:Cap acitat:  1600,0 L

E-1100 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13066

Dimens ions :D imens ions :  1980x700x800 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1100,0 L

E-1000 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13030

Dimens ions :D imens ions :  1680x980x610 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

E-800 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13053

Dimens ions :D imens ions :  1470x700x800 mm

Cap acitat:Cap acitat:  800,0 L

E-700 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13032

Dimens ions :D imens ions :  890x800x1010 mm

Cap acitat:Cap acitat:  700,0 L

E-600 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13029

Dimens ions :D imens ions :  1210x810x650 mm

Cap acitat:Cap acitat:  600,0 L



E-530 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13100

Dimens ions :D imens ions :  980x700x810 mm

Cap acitat:Cap acitat:  530,0 L

E-420 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13059

Dimens ions :D imens ions :  1000x670x660 mm

Cap acitat:Cap acitat:  420,0 L

E-250 Dipò sit
rect angular

Cod i:Cod i:  13034

Dimens ions :D imens ions :  780x540x600 mm

Cap acitat:Cap acitat:  250,0 L



Àmplia varietat de models: des de 500 fins a 3.000 litres. Àmplia varietat de models: des de 500 fins a 3.000 litres. D'extraordinària resistència químicaD'extraordinària resistència química
i mecànica. i mecànica. Pes lleuger i construcció robusta (cares planes). Pes lleuger i construcció robusta (cares planes). Ideals per a l'emmagatzematgeIdeals per a l'emmagatzematge
d'aigua, abonaments, productes químics, etc.. Amb possibilitat de removedor (pocetad'aigua, abonaments, productes químics, etc.. Amb possibilitat de removedor (poceta
incorporada en la base del dipòsit) incorporada en la base del dipòsit) Escala de nivell gravada. Escala de nivell gravada. Resistent al fred i als canvis deResistent al fred i als canvis de
temperatura. temperatura. El seu disseny encaixable permet optimitzar el seu transport iEl seu disseny encaixable permet optimitzar el seu transport i
emmagatzematge. Tapa de fàcil obertura/tancament amb ancoratge especial de subjecció.emmagatzematge. Tapa de fàcil obertura/tancament amb ancoratge especial de subjecció.
Zones apropiades per a col·locació de ràcords, vàlvules, etc...Zones apropiades per a col·locació de ràcords, vàlvules, etc...

Tronc-cònics

T C3000 Dipò sit  t ro nc-
cò nic

Cod i:Cod i:  13062

Dimens ions :D imens ions :  1930x1545 mm

Cap acitat:Cap acitat:  3000,0 L

T C2000 Dipò sit  t ro nc-
cò nic

Cod i:Cod i:  13061

Dimens ions :D imens ions :  1690x1345 mm

Cap acitat:Cap acitat:  2000,0 L

T C1500 Dipò sit  t ro nc-
cò nic

Cod i:Cod i:  13073

Dimens ions :D imens ions :  1490x1345 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1500,0 L

T C1000 Dipò sit  t ro nc-
cò nic

Cod i:Cod i:  13072

Dimens ions :D imens ions :  1230x1345 mm

Cap acitat:Cap acitat:  1000,0 L

T C500 Dipò sit  t ro nc-
cò nic

Cod i:Cod i:  13086

Dimens ions :D imens ions :  990x1145 mm

Cap acitat:Cap acitat:  500,0 L



La nostra barrera d'obra New Jersey és lastrable amb aigua o amb àrids. Les sevesLa nostra barrera d'obra New Jersey és lastrable amb aigua o amb àrids. Les seves
dimensions estan molt estudiades: els seus 80 cm d'alçada (l'adequada per dissuadirdimensions estan molt estudiades: els seus 80 cm d'alçada (l'adequada per dissuadir
vianants) i els seus 150 cm efectius de longitud fan de la nostra barrera d'obra la mésvianants) i els seus 150 cm efectius de longitud fan de la nostra barrera d'obra la més
recomanable entre les de mida d'acord amb les recomanacions de seguretat. Els seus 40 cmrecomanable entre les de mida d'acord amb les recomanacions de seguretat. Els seus 40 cm
d'amplària li confereixen gran estabilitat. No requereix muntatge. Model New Jersey perd'amplària li confereixen gran estabilitat. No requereix muntatge. Model New Jersey per
excel.lència i de múltiples usos.excel.lència i de múltiples usos.

Barrera d'obra New Jersey

 
Barrera d'o bra New
Jersey

Cod i:Cod i:  90341

Dimens ions :D imens ions :  1500x400x800 mm
mm

Tara:Tara:  12,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  40,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  42



Fites flexibles - Balisses - Fita H-75 -Fites flexibles amb dues bandes reflectants perimetralsFites flexibles - Balisses - Fita H-75 -Fites flexibles amb dues bandes reflectants perimetrals
amb els seus extrems fixats mecànicament asseguren una òptima permanència del film.amb els seus extrems fixats mecànicament asseguren una òptima permanència del film.
Aquest es troba disponible en nivells 1 o 2, a elecció. Aquest es troba disponible en nivells 1 o 2, a elecció. -La base cònica de la fita de plastic o-La base cònica de la fita de plastic o
H-75, protegida per uns platerets indeformable, facilita l'abatiment de la balisa flexibleH-75, protegida per uns platerets indeformable, facilita l'abatiment de la balisa flexible
sense estrips ni deformacions permanents sense estrips ni deformacions permanents -El s istema de fixació, patentat per Señalconfor,-El s istema de fixació, patentat per Señalconfor,
va incorporat de sèrie a la balisa. Un orific i de 18mm de diàmetre x 160mm de profunditatva incorporat de sèrie a la balisa. Un orific i de 18mm de diàmetre x 160mm de profunditat
efectuat en el paviment és quant es precisa per a la seva instal·lació que, correctamentefectuat en el paviment és quant es precisa per a la seva instal·lació que, correctament
realitzada, garanteix una llarga permanència en el seu emplaçament, a prova de repetitsrealitzada, garanteix una llarga permanència en el seu emplaçament, a prova de repetits
impactes i atropellaments. impactes i atropellaments. -El color estàndard de les balises flexibles és el verd intens. - Les-El color estàndard de les balises flexibles és el verd intens. - Les
balisses flexibles també són conegudes com fites flexibles o H-75 Fabriquem una àmpliabalisses flexibles també són conegudes com fites flexibles o H-75 Fabriquem una àmplia
cartera de productes de senyalització i balissament.cartera de productes de senyalització i balissament.

Balisses i Fites H-75 flexibles

     
Balisa f lexible  especia l
immune a
l'a t ro pellament

Cod i:Cod i:  90521

Dimens ions :D imens ions :  200x730 mm

     
Balisa f lexible  una cara

Cod i:Cod i:  90395

Dimens ions :D imens ions :  200x730 mm

     
Balisa f lexible
est àndard

Cod i:Cod i:  70068

Dimens ions :D imens ions :  200x730 mm



Valles de plàstic per obra amb peus giratoris. Al ser valles de pvc no s'oxiden. No esValles de plàstic per obra amb peus giratoris. Al ser valles de pvc no s'oxiden. No es
deformen. deformen. Reciclables al 100%. Higièniques. Apilables. Flexibles. Silencioses. Reciclables al 100%. Higièniques. Apilables. Flexibles. Silencioses. Ideals perIdeals per
valles d'obra. Màxima capacitat en el transport: valles d'obra. Màxima capacitat en el transport: -Camió 80m3 : model Ecovalla 1: 1040-Camió 80m3 : model Ecovalla 1: 1040
tanques tanques model Ecovalla 2: 520 tanques model Ecovalla 2: 520 tanques -Contenidor marítim 40" (60m3): model Ecovalla 1: 850-Contenidor marítim 40" (60m3): model Ecovalla 1: 850
tanques tanques model Ecovalla 2: 550 tanques model Ecovalla 2: 550 tanques -Contenidor marítim 20" (30m3): model Ecovalla 1: 425-Contenidor marítim 20" (30m3): model Ecovalla 1: 425
tanques tanques model Ecovalla 2: 275 tanques model Ecovalla 2: 275 tanques Les nostres valles de plàstic també són conegudesLes nostres valles de plàstic també són conegudes
com valles de pvc.com valles de pvc.

Tanques de plàstic pvc

     
T anca de plàst ic  1200

Cod i:Cod i:  90036

Dimens ions :D imens ions :  1260x480x1021
mm

Tara:Tara:  6,5 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  40

     
T anca de plàst ic  2000

Cod i:Cod i:  90037

Dimens ions :D imens ions :  1980x480x1021
mm

Tara:Tara:  8,8 Kg

Ud /p allet:Ud /p allet:  40



Caixa forner dissenyada especialment per al magatzematge i transport de pa. Caixa forner dissenyada especialment per al magatzematge i transport de pa. Apilable iApilable i
encaixable. encaixable. Parets reixades. Parets reixades. Color gris.Color gris.

Caixa forner

Caixa f o rner apilable  i
encaixable

Cod i:Cod i:  90331

Dimens ions :D imens ions :  655x455x554 mm

Tara:Tara:  3,95 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  120,0 L



Decoració per IML que permet qualsevol possibilitat. Permet qualsevol combinació de colorsDecoració per IML que permet qualsevol possibilitat. Permet qualsevol combinació de colors
entre productes i complements. Possibilitat de decoració en Off-Set fins a 4 colors. En funcióentre productes i complements. Possibilitat de decoració en Off-Set fins a 4 colors. En funció
dels volums podem, fer IML tant a la tapa com en el cubell.dels volums podem, fer IML tant a la tapa com en el cubell.

Personalització clients

     

   
Cubell perso nalit z at
27,5L

Cod i:Cod i:  HOM26000

Dimens ions :D imens ions :  385x325 mm

Tara:Tara:  0,685 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  27,5 L

     

   
Cubell perso nalit z at
quadrat  5 ,2L

Cod i:Cod i:  EQE5000

Dimens ions :D imens ions :  198x198x200 mm

Tara:Tara:  184,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,2 L

     

   
Cubell perso nalit z at
27,5L

Cod i:Cod i:  HOM26000-2

Dimens ions :D imens ions :  385x325 mm

Tara:Tara:  0,685 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  27,5 L

     

   
Cubell crispet es 5 ,7L

Cod i:Cod i:  EZE 5600

Dimens ions :D imens ions :  227x195 mm

Tara:Tara:  0,17 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  5,7 L

     

   
Cubell perso nalit z at
32,0L

Cod i:Cod i:  HOM30000

Dimens ions :D imens ions :  385x380 mm

Tara:Tara:  0,955 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  32,0 L

     

   
Jerrican gro c 10L

Cod i:Cod i:  10NM

Dimens ions :D imens ions :  232x192x313 mm

Tara:Tara:  0,45 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  10,0 L



Traducció realitzada Traducció realitzada Àmplia varietat de mesures estandaritzades norma europa. Àmplia varietat de mesures estandaritzades norma europa. IncorporenIncorporen
diverses característiques que augmenten considerablement la productivitat i reduïxen elsdiverses característiques que augmenten considerablement la productivitat i reduïxen els
costos. costos. Indicades per a la manipulació tant automàtica com manual. Indicades per a la manipulació tant automàtica com manual. Garanteix la inviolabilitatGaranteix la inviolabilitat
de tota classe de mercaderies gràcies a que incorporen un tancament de seguretat. de tota classe de mercaderies gràcies a que incorporen un tancament de seguretat. AquestsAquests
contenidors tenen la certificació UN.contenidors tenen la certificació UN.

Caixes amb tapa integrada

 
Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada
10066

Cod i:Cod i:  9104000466

Dimens ions :D imens ions :  600x400x385 mm

Tara:Tara:  3,9 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  65,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  68

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  9106004466

Dimens ions :D imens ions :  710x460x368 mm

Tara:Tara:  4,0 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  80,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  9107004646

Dimens ions :D imens ions :  400x300x222 mm

Tara:Tara:  1,9 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  22,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  135

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  1325851626

Dimens ions :D imens ions :  400x300x300 mm

Tara:Tara:  1,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  90

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  9108004646

Dimens ions :D imens ions :  400x300x306 mm

Tara:Tara:  1,84 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  25,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  135

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  9114004646

Dimens ions :D imens ions :  600x400x400 mm

Tara:Tara:  3,7 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  70,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  9112004646

Dimens ions :D imens ions :  600x400x365 mm

Tara:Tara:  3,5 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  65,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  9110004646

Dimens ions :D imens ions :  600x400x306 mm

Tara:Tara:  3,22 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  54,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60



Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  9109004646

Dimens ions :D imens ions :  600x400x264 mm

Tara:Tara:  2,95 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  48,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  60

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  1329850626

Dimens ions :D imens ions :  600x396x365 mm

Tara:Tara:  3,65 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  64,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  64

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  1311851626

Dimens ions :D imens ions :  600x400x300 mm

Tara:Tara:  3,39 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  55,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  64

Caixa
apilable /encaixable
amb t apa int egrada

Cod i:Cod i:  1310851626

Dimens ions :D imens ions :  600x400x250 mm

Tara:Tara:  3,1 Kg

Cap acitat:Cap acitat:  46,0 L

Ud /p allet:Ud /p allet:  64


	INTRODUCCIÓ
	MULTIPLASTIC és una societat amb més de 60 anys d'experiència en el sector del plàstic industrial i domèstic. És una empresa formada per un equip jove, ambiciós i compromès als elevats estàndards de qualitat, ètica i integritat.  HISTÒRIA Amb seu central a Barcelona des del 1955 operem a tot el territori nacional des d'una plataforma logística amb mitjans per realitzar entregues a tot el territori en un termini de 48 hores. Tenint clients a païssos d'Europa, Orient Mitjà i Amèrica Latina.  La missió de Multiplastic és ser una solució global pel nostre client, per això posem tots els mitjans per assolir la seva satisfacció, realitzant un seguiment personalitzat. En l'obtenció d'aquest objectiu traballem amb productes d'alta qualitat, col·laborant amb empreses líders i amb el convenciment que un servei excel·lent és el major valor afegit que podem oferir al client.

	Cubells cilíndrics
	Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permet qualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colors entre cubells i nanses. Embalatge estanc Sèrie de cubells amb nansa metàl·lica: La construcció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita les deformacions. Llengüeta d'ajuda per a l'obertura que actua com a precinte. Buidatge total certificat. Possibilitat de decoració en Off-Set fins 4 colors.

	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Codi: 80057
	Codi: 80003
	Codi: 80004
	Codi: 80039
	Dimensions: 132x132 mm
	Dimensions: 200x139 mm
	Dimensions: 225x125 mm
	Dimensions: 200x177 mm
	Tara: 0,046 Kg
	Tara: 0,122 Kg
	Tara: 0,161 Kg
	Tara: 0,149 Kg
	Capacitat: 1,2 L
	Capacitat: 3,1 L
	Capacitat: 3,7 L
	Capacitat: 3,9 L
	Ud/pallet: 2208
	Ud/pallet: 1260
	Ud/pallet: 1200
	Ud/pallet: 1260

	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Codi: 80005
	Codi: 80006
	Codi: 80007
	Codi: 80043
	Dimensions: 227x195 mm
	Dimensions: 265x222 mm
	Dimensions: 265x265 mm
	Dimensions: 265x281 mm
	Tara: 0,186 Kg
	Tara: 0,357 Kg
	Tara: 0,387 Kg
	Tara: 0,392 Kg
	Capacitat: 5,7 L
	Capacitat: 9,0 L
	Capacitat: 10,7 L
	Capacitat: 11,2 L
	Ud/pallet: 1200
	Ud/pallet: 572
	Ud/pallet: 572
	Ud/pallet: 572

	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Codi: 80008
	Codi: 80009
	Codi: 80031
	Codi: 80011
	Dimensions: 291X222 mm
	Dimensions: 291x256 mm
	Dimensions: 326x278 mm
	Dimensions: 326x278 mm
	Tara: 0,433 Kg
	Tara: 0,468 Kg
	Tara: 0,695 Kg
	Tara: 0,693 Kg
	Capacitat: 11,2 L
	Capacitat: 12,6 L
	Capacitat: 15,7 L
	Capacitat: 17,5 L
	Ud/pallet: 500
	Ud/pallet: 460
	Ud/pallet: 320
	Ud/pallet: 320

	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell cilíndric amb tapa i nanses laterals/metàl·lica
	Codi: 80045
	Codi: 80012
	Codi: 80046
	Codi: 80013
	Dimensions: 326x308 mm
	Dimensions: 326x309 mm
	Dimensions: 326x333 mm
	Dimensions: 385x382 mm
	Tara: 0,716 Kg
	Tara: 0,736 Kg
	Tara: 0,781 Kg
	Tara: 1,055 Kg
	Capacitat: 17,9 L
	Capacitat: 19,5 L
	Capacitat: 21,2 L
	Capacitat: 32,0 L
	Ud/pallet: 344
	Ud/pallet: 320
	Ud/pallet: 320
	Ud/pallet: 210

	Cubells Ovals
	Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permet qualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colors entre cubells i nanses. Embalatge estanc Sèrie de cubells amb nansa metàl·lica: La construcció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita les deformacions. Llengüeta d'ajuda per a l'obertura que actua com a precinte. Buidatge total certificat. Possibilitat de decoració en Off-Set fins 4 colors.

	Cubell oval amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell oval amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell oval amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell oval amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Codi: 80054
	Codi: 80016
	Codi: 80018
	Codi: 80019
	Dimensions: 238x179x161 mm
	Dimensions: 241x178x159 mm
	Dimensions: 344x264x218 mm
	Dimensions: 344x264x365 mm
	Tara: 0,177 Kg
	Tara: 0,188 Kg
	Tara: 0,493 Kg
	Tara: 0,518 Kg
	Capacitat: 3,6 L
	Capacitat: 3,6 L
	Capacitat: 11,6 L
	Capacitat: 12,8 L
	Ud/pallet: 1216
	Ud/pallet: 1216
	Ud/pallet: 540
	Ud/pallet: 440

	Cubell oval amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell oval amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Codi: 80021
	Codi: 80055
	Dimensions: 380x300x250 mm
	Dimensions: 390x300x268 mm
	Tara: 0,625 Kg
	Tara: 0,76 Kg
	Capacitat: 15,5 L
	Capacitat: 18,8 L
	Ud/pallet: 544
	Ud/pallet: 320

	Cubells rectangulars
	Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Decoració per IML que permet qualsevol possibilitat. Fàcil obertura amb precinte. Permet qualsevol combinació de colors entre cubells i nanses. Embalatge estanc Sèrie de cubells amb nansa metàl·lica: La construcció de la vora del cubell garanteix una gran seguretat en el transport i evita les deformacions. Llengüeta d'ajuda pe

	Cubell rectangular amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell rectangular amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Cubell rectangular amb tapa i nansa de plàstic/metàl·lica
	Codi: 80090
	Codi: 80015
	Codi: 80014
	Dimensions: 198x198x140 mm
	Dimensions: 286x198x151 mm
	Dimensions: 286x198x101 mm
	Tara: 0,149 Kg
	Tara: 0,308 Kg
	Tara: 0,244 Kg
	Capacitat: 3,5 L
	Capacitat: 5,8 L
	Capacitat: 3,6 L
	Ud/pallet: 1728
	Ud/pallet: 992
	Ud/pallet: 1344

	Cubells Homologats ADR
	Sèrie de cubells de plàstic amb nansa de plàstic: Fabricats amb tecnologia TIM (Total Inmould Manufacturing), és a dir, sense contacte humà. Cubells de plàstic amb fàcil obertura amb precinte.

	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic ADR
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic ADR
	Cubell cilíndric amb tapa i nansa de plàstic ADR
	Codi: 90471
	Codi: 90485
	Codi: 90461
	Dimensions: 375.84x400.00 mm
	Dimensions: 277.61x251.20 mm
	Dimensions: 227x203.5 mm
	Capacitat: 31,5 L
	Capacitat: 10,5 L
	Capacitat: 5,3 L
	Ud/pallet: 120
	Ud/pallet: 600
	Ud/pallet: 860

	Contenidors GRG-IBC
	La concepció del cos del contenidor IBC GRG 1000L permet un buidatge òptim. El disseny del contenidor està totalment pensat per a la seva optimització de volum i emmagatzematge. Tots els elements del contenidor IBC GRG 1000L són intercambiables. Contenerització ISO: Contenidor 20� = 18 unitats del IBC Contenidor 40� = 40 unitats del IBC Placa d'identificació 290x530mm. El contenidor IBC GRG 1000L és apilable fins a 3 altures. Aconsellem no transportar productes de densitat superior a 1,5Kg/dm3 . La nostra gamma es compon de contenidors estándars i homologats. Els homologats són aptes per al transport de mercaderies perilloses segons les reglamentacions ADR, RID i IMO; a més els dipòsits disposen de 4 cantoneres, fabricades en polietilè, en els cantons inferiors que protegeixen al cos de cops durant la seva manipulació.

	IBC600 Dipòsit homologat amb palet de plàstic
	IBC600 Dipòsit homologat amb palet de fusta
	IBC600 Dipòsit estàndard amb palet de plàstic
	Contenidor IBC/GRG 1000 litres homologat amb palet de plàstic
	Codi: 00004
	Codi: 00011
	Codi: 00009
	Codi: 13105
	Dimensions: 1200x800x995 mm
	Dimensions: 1200x800x995 mm
	Dimensions: 1200x800x995 mm
	Dimensions: 1200x1000x1170 mm
	Tara: 56,0 Kg
	Tara: 52,0 Kg
	Tara: 52,0 Kg
	Tara: 72,0 Kg
	Capacitat: 600,0 L
	Capacitat: 600,0 L
	Capacitat: 600,0 L
	Capacitat: 1000,0 L

	IBC600 Dipòsit estàndard amb palet fusta
	Contenidor IBC/GRG 1000 litres homologat palet metàl·lic amb plàstic
	Contenidor IBC/GRG 1000 litros homologat amb palet de fusta
	Contenidor IBC/GRG 1000 litres estàndard amb palet de fusta
	Codi: 00003
	Codi: 13103
	Codi: 13102
	Codi: 13104
	Dimensions: 1200x800x995 mm
	Dimensions: 1200x1000x1555 mm
	Dimensions: 1200x1000x1155 mm
	Dimensions: 1200x1000x1535 mm
	Tara: 48,0 Kg
	Tara: 63,0 Kg
	Tara: 58,0 Kg
	Capacitat: 600,0 L
	Tara: 63,0 Kg
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 1000,0 L

	Multibox
	Buidatge total. Homologats ADR en Classes 3; 5,1;5,2;6,1 i 8 . Parets d'elevat espessor. Dispositius d'aireació. Apilables a tres alçades. Alta resistència química i mecànica. Elevada rendibilitat en transport i manipulació. Idonis per a transport i emmagatzematge de productes químics. Disponibles en capacitat de 600 i 1.000 litres.

	MB-1000 homologat natural amb sortida INOX 2"
	MB-1000 homologat natural amb sortida PP 2"
	MB-600 homologat natural amb sortida INOX 2"
	MB-600 homologat natural amb sortida PP 2"
	Codi: 13069
	Codi: 13006
	Codi: 13070
	Codi: 13041
	Dimensions: 1240x1035x1320 mm
	Dimensions: 1240X1035X1320 mm
	Dimensions: 1240X1035X1045 mm
	Dimensions: 1240x1035x1045 mm
	Tara: 150,0 Kg
	Tara: 150,0 Kg
	Tara: 112,0 Kg
	Tara: 112,0 Kg
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 600,0 L
	Capacitat: 600,0 L

	Tancs de rotomoldeig
	Alta resistència química i mecànica. Absència de tensions internes. Elevats espessors. Possibilitat de fons cònics. Aditivats contra radiacions ultraviolades. Resisteixen productes amb densitat fins a 1,85 kg./dm3 . Fabricats en una peça , sense soldadures. No necessiten manteniment. Idonis per a l'emmagatzematge de productes químics, fertilitzants, aigua oxigenada, aigües residuals, aigües desionitzades, àcids, lleixius,etc. Àmplia gamma de capacitats: des de 600 a 12.500 litres.

	T-12500 tanc d'emmagatzematge
	T-10000 tanc d'emmagatzematge
	T-7500 tanc d'emmagatzematge
	T-5000 tanc d'emmagatzematge
	Codi: 13129
	Codi: 13128
	Codi: 13048
	Codi: 13127
	Dimensions: 2330x3650 mm
	Dimensions: 2330x3100 mm
	Dimensions: 2330x2500 mm
	Dimensions: 1930x2080 mm
	Capacitat: 12500,0 L
	Capacitat: 10000,0 L
	Capacitat: 7500,0 L
	Capacitat: 5000,0 L

	T-3000 tanc d'emmagatzematge
	T-2100 tanc d'emmagatzematge
	T-1500 tanc d'emmagatzematge
	T-1100 tanc d'emmagatzematge
	Codi: 13148
	Codi: 13214
	Codi: 13019
	Codi: 13063
	Dimensions: 1500x2060 mm
	Dimensions: 1480x1540 mm
	Dimensions: 1110x1920 mm
	Dimensions: 1000x1660 mm
	Capacitat: 3000,0 L
	Capacitat: 2100,0 L
	Capacitat: 1500,0 L
	Capacitat: 1100,0 L

	T-600 tanc d'emmagatzematge
	Codi: 13052
	Dimensions: 820x1300 mm
	Capacitat: 600,0 L

	Bases rodants
	Bases rodants dissenyats per a garantir una manipulació fàcil i segura de caixes. Àmplia gamma: diferents versions de la base per a ajustar-se a les diferents dimensions dels contenidors. Carros lleugers, higiènics i aptes per a utilitzar en magatzems i càmeres frigorífiques. Ample reduït per a una circulació fàcil en espais limitats. Carros de rodes amb opció timó Abatible o desmuntable: estalvi d'espai. Posició vertical estable una vegada abatut el timó per a un magatzematge en llocs molt reduïts. Catifa antilliscant: major estabilitat càrrega. Rodes amb bandaje de goma: desplaçament silenciós. Fabricats segons norma europea: aptes per a equipar-se per cubetas de mesures 400x300,600x400 i 800x600 mm. Càrrega màxima que oscil·la entre 150 i 250 kg.

	Carro amb 4 rodes giratòries (ABS) 3 nivells
	Carro STD 4 rodes de goma color verd
	Carro STD amb 4 rodes giratòries (ABS)
	Carro amb 4 rodes giratòries (ABS) superfície reixada
	Codi: 91163
	Codi: MP-STD
	Codi: 90750
	Codi: MP-GITTER
	Dimensions: 600x400 mm
	Dimensions: 600x400 mm
	Dimensions: 600x400 mm
	Dimensions: 600x400 mm
	Ud/pallet: 84
	Tara: 2,51 Kg
	Tara: 3,0 Kg
	Tara: 2,8 Kg
	Capacitat: 250,0 L
	Capacitat: 250,0 L
	Capacitat: 275,0 L
	Ud/pallet: 84
	Ud/pallet: 72

	Carro 800x600 amb rodes poliamida
	Codi: 91194
	Dimensions: 820x620 mm
	Tara: 4,8 Kg
	Capacitat: 250,0 L

	Bidons de ballesta
	Àmplia gamma de capacitats: 30, 60, 120, 150 i 220 litres . Homologats. El cercle del cos premsat juntament amb la tapa estàndard oferix avantatges bàsics: Major possibilitat de càrrega. Millora la resistència a les caigudes, incrementant la seva estanqueïtat. Fabricats amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors molt més homogenis que permeten una millor resistència a la compressió. Fàcil obertura i tancament. Buidatge òptim. Seguretat en el transport. Fàcil manipulació Per als grans volums la relació cost per litre de material envasat és molt rendible. Color envàs: blau Color tapa: negra

	220STD Standard Deckel, tancament ballesta
	150STD Standard Deckel, tancament ballesta
	120STD Standard Deckel, tancament ballesta
	120STD Standard Deckel, tancament ballesta
	Codi: 12056
	Codi: 12022
	Codi: 12011
	Codi: 12070
	Dimensions: 594x975 mm
	Dimensions: 496x965 mm
	Dimensions: 496x800 mm
	Dimensions: 496x800 mm
	Tara: 7,0 Kg
	Tara: 5,2 Kg
	Tara: 4,5 Kg
	Tara: 4,0 Kg
	Capacitat: 220,0 L
	Capacitat: 150,0 L
	Capacitat: 120,0 L
	Capacitat: 120,0 L
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 18
	Ud/pallet: 18
	Ud/pallet: 18

	60STD Standard Deckel sense nanses, tancament ballesta
	60STD Standard Deckel sense nanses, tancament ballesta
	60STD Standard Deckel amb nanses, tancament ballesta
	30STD Standard Deckel sense nanses, tancament ballesta
	Codi: 12048
	Codi: 12053
	Codi: 12010
	Codi: 12057
	Dimensions: 400x620 mm
	Dimensions: 400x620 mm
	Dimensions: 400x620 mm
	Dimensions: 315x520 mm
	Tara: 2,3 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 2,3 Kg
	Tara: 1,3 Kg
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 30,0 L
	Ud/pallet: 36
	Ud/pallet: 36
	Ud/pallet: 36
	Ud/pallet: 48

	30STD Standard Deckel amb nanses, tancament ballesta
	Codi: 12009
	Dimensions: 315x520 mm
	Tara: 1,3 Kg
	Capacitat: 30,0 L
	Ud/pallet: 48

	Jerricans i bidons apilables
	Jerricans i bidons desenvolupats i homologats conjuntament amb els principals usuaris europeus. Fabricats amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors més homogenis que permeten una major resistència. Envasos dissenyats per al seu perfecte apilat i paletizat. Buidatge total. Adequats per a la col·locació d'etiquetes o bandes impreses. Taps auto precinte segons normes DIN, amb o sense desgasificador.

	50-FS amb nanses
	60-FS sense nanses
	60-FS sense nanses
	60-FS amb nanses
	Codi: 12049
	Codi: 12108
	Codi: 12052
	Codi: 12006
	Dimensions: 335x400x550 mm
	Dimensions: 335x400x640 mm
	Dimensions: 335x400x640 mm
	Dimensions: 335x400x640 mm
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 2,3 Kg
	Tara: 2,8 Kg
	Tara: 2,8 Kg
	Capacitat: 50,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Ud/pallet: 36
	Ud/pallet: 36
	Ud/pallet: 36
	Ud/pallet: 36

	5-NM Jerrican apilable
	10-NM Jerrican apilable
	20-NM Jerrican apilable
	25-NM Jerrican apilable
	Codi: 12033N
	Codi: 12042
	Codi: 12034H
	Codi: 12037
	Dimensions: 162x180x250 mm
	Dimensions: 194x230x310 mm
	Dimensions: 245x295x380 mm
	Dimensions: 245x295x455 mm
	Tara: 0,3 Kg
	Tara: 0,5 Kg
	Tara: 0,9 Kg
	Tara: 1,1 Kg
	Capacitat: 5,0 L
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 25,0 L
	Ud/pallet: 210
	Ud/pallet: 100
	Ud/pallet: 96
	Ud/pallet: 80

	30-NM Jerrican Apilable
	Codi: 12040
	Dimensions: 245x325x420 mm
	Tara: 1,3 Kg
	Capacitat: 30,0 L
	Ud/pallet: 60

	Pots quadrats sèrie R.
	Gran varietat de capacitats: des de 150 ml. a 5,5 litres. La nostra sèrie R comprèn envasos per a líquids, pols i granulados. Són quadrats, pel que permeten un millor aprofitament de l'espai. Estan especialment dissenyats per als sectors químic, farmacèutic i cosmètic. Apropiats per als enviaments de mostres. Disponibles en color blanc i natural.

	Pot 150R
	Pot 250R
	Pot 500R
	Pot 750R
	Codi: 12013
	Codi: 12019
	Codi: 12015
	Codi: 12001
	Dimensions: 60x60x86,5 mm
	Dimensions: 60x60x128 mm
	Dimensions: 75x75x161 mm
	Dimensions: 85x85x186 mm
	Tara: 0,02 Kg
	Tara: 0,028 Kg
	Tara: 0,045 Kg
	Tara: 0,06 Kg
	Capacitat: 0,15 L
	Capacitat: 0,25 L
	Capacitat: 0,5 L
	Capacitat: 0,75 L
	Ud/pallet: 1900
	Ud/pallet: 1100
	Ud/pallet: 1088
	Ud/pallet: 490

	Pot 1000R boca 54 mm
	Pot 1000R boca 80 mm
	Pot 2500R
	Pot 5500R amb nansa
	Codi: 12017
	Codi: 12046
	Codi: 12018
	Codi: 12002
	Dimensions: 85x85x210 mm
	Dimensions: 110x110x165 mm
	Dimensions: 122x122x258 mm
	Dimensions: 150x150x335 mm
	Tara: 0,07 Kg
	Tara: 0,09 Kg
	Tara: 0,125 Kg
	Tara: 0,275 Kg
	Capacitat: 1,0 L
	Capacitat: 1,5 L
	Capacitat: 2,5 L
	Capacitat: 5,5 L
	Ud/pallet: 336
	Ud/pallet: 305
	Ud/pallet: 288
	Ud/pallet: 168

	Pots cilíndrics Pots
	Diferents capacitats: des de 30 ml. fins a 2 litres. Cos i obturador en color natural (translúcid) i tapa en color negre. Recomanat per als sectors químic, farmacèutic i laboratori.

	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Codi: 90241
	Codi: 90886
	Codi: 90837
	Codi: 90885
	Dimensions: 117x109 mm
	Dimensions: 103x84 mm
	Dimensions: 113x86 mm
	Dimensions: 111x86 mm
	Tara: 0,073 Kg
	Tara: 0,0831 Kg
	Tara: 0,0646 Kg
	Tara: 0,0567 Kg
	Capacitat: 2,0 L
	Capacitat: 2,0 L
	Capacitat: 1,55 L
	Capacitat: 1,25 L
	Ud/pallet: 512
	Ud/pallet: 560
	Ud/pallet: 720
	Ud/pallet: 800

	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Codi: 90465
	Codi: 90836
	Codi: 90884
	Codi: 90464
	Dimensions: 103x86 mm
	Dimensions: 103x86 mm
	Dimensions: 102x86 mm
	Dimensions: 80x67 mm
	Tara: 0,0567 Kg
	Tara: 0,048 Kg
	Tara: 0,035 Kg
	Tara: 0,0273 Kg
	Capacitat: 1,0 L
	Capacitat: 0,75 L
	Capacitat: 0,5 L
	Capacitat: 0,5 L
	Ud/pallet: 960
	Ud/pallet: 1520
	Ud/pallet: 1520
	Ud/pallet: 1920

	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Codi: 90883
	Codi: 90478
	Codi: 90463
	Codi: 90727
	Dimensions: 74x60 mm
	Dimensions: 67x55 mm
	Dimensions: 60x80 mm
	Dimensions: 59x54 mm
	Tara: 0,0273 Kg
	Tara: 0,02 Kg
	Tara: 0,014 Kg
	Tara: 0,012 Kg
	Capacitat: 0,4 L
	Capacitat: 0,25 L
	Capacitat: 0,17 L
	Capacitat: 0,125 L
	Ud/pallet: 1560
	Ud/pallet: 2500
	Ud/pallet: 160
	Ud/pallet: 4000

	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Pot cilíndric de boca ampla, amb obturador i tapa a rosca
	Codi: 90882
	Codi: 90881
	Codi: 90680
	Dimensions: 60x55 mm
	Dimensions: 52x40 mm
	Dimensions: 32x32 mm
	Tara: 0,008 Kg
	Tara: 0,0082 Kg
	Tara: 0,0042 Kg
	Capacitat: 0,09 L
	Capacitat: 0,06 L
	Capacitat: 0,03 L
	Ud/pallet: 4800
	Ud/pallet: 8000
	Ud/pallet: 14700

	Jerricans sèrie F no apilables
	Fabricats amb PWDS (repartiment radial) assolint uns espessors més homogenis que permeten una major resistència. Buidatge total. Adequats per a la col·locació d'etiquetes o bandes impreses. Taps aute-precinte segons normes DIN. Ampolles 1 litre. Bidons no apilables de capacitats 2 i 5 litres.

	1000-C ampolla especial
	5-F Jerrican no apilable
	2 Litres Jerrican no apilable
	1000PE AMPOLLA 1L KS50
	Codi: 12098
	Codi: 12032
	Codi: 90360
	Codi: 12051
	Dimensions: 91x227 mm
	Dimensions: 133x188x289 mm
	Dimensions: 98x144x218 mm
	Dimensions: 88x240 mm
	Tara: 0,09 Kg
	Tara: 0,17 Kg
	Tara: 0,09 Kg
	Tara: 0,1 Kg
	Capacitat: 1,0 L
	Capacitat: 5,0 L
	Capacitat: 2,0 L
	Capacitat: 1,0 L
	Ud/pallet: 1080
	Ud/pallet: 360
	Ud/pallet: 640
	Ud/pallet: 880

	Bidons de 2 boques
	Diferents capacitats: 120 i 220 litres Bidons exclusius per a l'emmagatzematge de líquids. Incorporen dues boques de 2" en la part superior. Homologats. Millor manipulació. Economia de material. Millor buidatge total. Meé seguretat en el transport. Economia i racionalització d'espai.

	120L-RING 2 boques de 2"
	220L-RING 2 boques de 2"
	220L-RING 2 boques de 2"
	Codi: 12059
	Codi: 12102
	Codi: 12008
	Dimensions: 493x745 mm
	Dimensions: 581x940 mm
	Dimensions: 581x940 mm
	Tara: 5,3 Kg
	Tara: 8,0 Kg
	Tara: 8,5 Kg
	Capacitat: 120,0 L
	Capacitat: 220,0 L
	Capacitat: 220,0 L
	Ud/pallet: 18
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 8

	Envasos multicapa
	Adequats per a envasar fitosanitaris, vernissos, productes químics orgànics, etc. Aquests envasos estan homologats per al transport de mercaderies perilloses segons la reglamentació de l'ONU.

	COEX250 4 capes
	COEX 1L 4 capes
	COEX 5L 6 capes
	Codi: 12065
	Codi: 12106
	Codi: 12109
	Dimensions: 63x133 mm
	Dimensions: 88,5x240 mm
	Dimensions: 136x191x285 mm
	Tara: 0,03 Kg
	Tara: 0,09 Kg
	Tara: 0,26 Kg
	Capacitat: 0,25 L
	Capacitat: 1,0 L
	Capacitat: 5,0 L
	Ud/pallet: 1000
	Ud/pallet: 880
	Ud/pallet: 315

	Palots 1200x1000
	Palots de gran volum higiènics i estables. Disponibles en una gamma molt àmplia de mesures. Aptes per a ús alimentari. Resistents i alhora lleugers. Palots de bases i parets sòlides i també bases i parets reixades. Dissenyats amb vores i cantons arrodonits per a una màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.

	Palot Contenidor sòlid de 4 peus
	Palot Contenidor sòlid amb 2 patins
	Palot Contenidor sòlid amb 3 patins
	Palot Contenidor reixat de 4 peus
	Codi: 1732100502
	Codi: 1732200502
	Codi: 1732300502
	Codi: 1732400502
	Dimensions: 1200x1000x760 mm
	Dimensions: 1200x1000x790 mm
	Dimensions: 1200x1000x790 mm
	Dimensions: 1200x1000x780 mm
	Tara: 34,5 Kg
	Tara: 38,0 Kg
	Tara: 41,0 Kg
	Tara: 34,0 Kg
	Capacitat: 535,0 L
	Capacitat: 670,0 L
	Capacitat: 670,0 L
	Capacitat: 670,0 L
	Ud/pallet: 3
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 3
	Ud/pallet: 4
	Càrrega estàtica: 500,0 Kg

	Palot Contenidor reixat amb 2 patins
	Palot Contenidor reixat amb 3 patins
	Palot contenidor sòlid 4 peus porta abatible
	Palot contenidor sòlid 4 rodes
	Codi: 1732500502
	Codi: 1732600502
	Codi: 4401150554
	Codi: 4401105554
	Dimensions: 1200x1000x790 mm
	Dimensions: 1200x1000x790 mm
	Dimensions: 1200x1000x760 mm
	Dimensions: 1200x1000x915 mm
	Tara: 37,0 Kg
	Tara: 40,0 Kg
	Tara: 39,5 Kg
	Tara: 44,0 Kg
	Capacitat: 670,0 L
	Capacitat: 670,0 L
	Capacitat: 620,0 L
	Capacitat: 620,0 L
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 4

	Palot GEOBOX 1200x1000x750 reixat 3 patins
	Palot GEOBOX 1200x1000x750 reixat 6 peus
	Palot GEOBOX 1200x1000x750 reixat 2 patins
	Palot Geobox contenidor sòlid 3 patins
	Codi: 9503010801
	Codi: 9503004801
	Codi: 9503002801
	Codi: 9503008801
	Dimensions: 1200x1000x750 mm
	Dimensions: 1200x1000x750 mm
	Dimensions: 1200x1000x750 mm
	Dimensions: 1200x1000x750 mm
	Tara: 35,0 Kg
	Tara: 32,0 Kg
	Tara: 33,0 Kg
	Tara: 37,0 Kg
	Capacitat: 543,0 L
	Capacitat: 543,0 L
	Capacitat: 543,0 L
	Capacitat: 543,0 L
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 4

	Palot Contenidor reixat de 4 peus
	Codi: 1720400502
	Dimensions: 1200x1000x585 mm
	Tara: 30,0 Kg
	Capacitat: 465,0 L
	Ud/pallet: 4

	Palots 1200x800
	Palots de gran volum higiènics i estables. Disponibles en una gamma molt àmplia de mesures. Aptes per a ús alimentari. Resistents i alhora lleugers. Palots de bases i parets sòlides i també bases i parets reixades. Dissenyats amb vores i cantons arrodonits per a una màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.

	Palot contenidor sòlid 4 peus
	Palot contenidor sòlid 3 patins
	Palot Contenidor sòlid de 4 peus i 4 rodes
	Palot Contenidor sòlid amb porta i 4 peus
	Codi: 4403100554
	Codi: 4403300554
	Codi: 4403105554
	Codi: 4403150554
	Dimensions: 1200x800x760 mm
	Dimensions: 1200x800x790 mm
	Dimensions: 1200x800x915 mm
	Dimensions: 1200x800x760 mm
	Tara: 34,5 Kg
	Tara: 38,0 Kg
	Tara: 47,5 Kg
	Tara: 34,5 Kg
	Capacitat: 535,0 L
	Capacitat: 480,0 L
	Capacitat: 535,0 L
	Capacitat: 535,0 L
	Ud/pallet: 3
	Ud/pallet: 3
	Ud/pallet: 3
	Ud/pallet: 3
	Càrrega estàtica: 500,0 Kg
	Càrrega estàtica: 500,0 Kg

	Palots 1000x600
	Palots de gran volum higiènics i estables. Disponibles en una gamma molt àmplia de mesures. Aptes per a ús alimentari. Resistents i alhora lleugers. Palots de bases i parets sòlides i també bases i parets reixades. Dissenyats amb vores i cantons arrodonits per a una màxima capacitat de càrrega i protecció de les mercaderies.

	Palot Geobox contenidor sòlid 6 potes
	Palot GEOBOX 1000x600x662 sòlid 2 patins
	Contenidor JUMBOX 1000x600x662 sòlid 4 peus
	Codi: 9530001801
	Codi: 9530000801
	Codi: 9501000108
	Dimensions: 1000x600x662 mm
	Dimensions: 1000x600x662 mm
	Dimensions: 1000x600x662 mm
	Tara: 12,7 Kg
	Tara: 15,0 Kg
	Tara: 12,7 Kg
	Capacitat: 260,0 L
	Capacitat: 260,0 L
	Capacitat: 250,0 L
	Ud/pallet: 6
	Ud/pallet: 6
	Ud/pallet: 6

	Plegables gran volum MAGNUM
	Sistema d'embalatge retornable: ofereix múltiples avantatges i proporciona un gran estalvi de costos. Incrementa la seguretat en el transport. Ofereix una manipulació més higiènica. Quan estan plegats per al transport de tornada o magatzematge estalvien fins a un 60% de l'espai.

	Contenidor plegable reixat amb porta i 2 patins
	Contenidor plegable sòlid amb portes i 2 patins
	Contenidor plegable sòlid amb portes, 2 patins i peus
	Contenidor plegable MAXIPAC 800x600x1080
	Codi: 2620410481
	Codi: 2630610540
	Codi: 2330456502
	Codi: 9142000906
	Dimensions: 800x600x760 mm
	Dimensions: 800x600x835 mm
	Dimensions: 1200x800x950 mm
	Dimensions: 800x600x1080 mm
	Tara: 17,0 Kg
	Tara: 22,0 Kg
	Tara: 57,0 Kg
	Tara: 25,0 Kg
	Capacitat: 250,0 L
	Capacitat: 282,0 L
	Capacitat: 620,0 L
	Capacitat: 357,0 L
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 6
	Ud/pallet: 10
	Càrrega estàtica: 150,0 Kg
	Càrrega estàtica: 700,0 Kg
	Càrrega estàtica: 500,0 Kg

	Tapa per Magnum 1213x813 negre
	Tapa per Magnum 1213x1013 negre
	Contenidor plegable MAGNUM 1200x1000x975 mm 3 patins 2 portes
	Codi: 2336820502
	Codi: 2326820093
	Dimensions: 1213x813 mm
	Dimensions: 1213x1013 mm
	Codi: 2549461502
	Tara: 6,6 Kg
	Tara: 4,97 Kg
	Dimensions: 1200x1000x975 mm
	Capacitat: 0,078 L
	Capacitat: 0,061 L
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 40
	Tara: 51,0 Kg
	Capacitat: 847,0 L
	Ud/pallet: 8

	Combis - Bidons combinats
	Conserva perfectament les propietats dels productes. Aplicacions: Combis apte per essències. Bidons homologats per fragàncies. Ideal per a l'exportació. Productes associats: Incorpora dos taps (fabricats en polietilè) de 2 "a la part superior. Disponible en obertura total tancament ballesta.

	Bidó combi apilable boca estreta
	Bidó combi apilable boca estreta
	Bidó combi apilable boca ample
	Bidó combi apilable boca estreta
	Codi: 91104
	Codi: 90641
	Codi: 91106
	Codi: 91105
	Dimensions: 230x200 mm
	Dimensions: 230x348 mm
	Dimensions: 230x350 mm
	Dimensions: 280x520 mm
	Tara: 1,3 Kg
	Tara: 1,85 Kg
	Tara: 2,2 Kg
	Tara: 3,4 Kg
	Capacitat: 6,0 L
	Capacitat: 12,0 L
	Capacitat: 12,0 L
	Capacitat: 28,0 L
	Ud/pallet: 100
	Ud/pallet: 100
	Ud/pallet: 100
	Ud/pallet: 56

	Bidó combi apilable boca estreta
	Bidó combi apilable boca estreta
	Bidó combi apilable boca ample
	Bidó combi apilable boca estreta
	Codi: 90514
	Codi: 90515
	Codi: 91107
	Codi: 91108
	Dimensions: 280x560 mm
	Dimensions: 355x683 mm
	Dimensions: 355x680 mm
	Dimensions: 450x815 mm
	Tara: 3,5 Kg
	Tara: 6,6 Kg
	Tara: 7,6 Kg
	Tara: 14,3 Kg
	Capacitat: 30,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 120,0 L
	Ud/pallet: 56
	Ud/pallet: 24
	Ud/pallet: 24
	Ud/pallet: 5

	30REYDRUM bidó metàl·lic 2 boques
	60REYDRUM bidó metàl·lic 2 boques
	205REYDRUM bidó metàl·lic 2 boques
	Codi: 60029
	Codi: 60003
	Codi: 12079
	Dimensions: 300x465 mm
	Dimensions: 390x560 mm
	Dimensions: 585x880 mm
	Tara: 4,8 Kg
	Tara: 6,0 Kg
	Tara: 20,0 Kg
	Capacitat: 30,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 205,0 L
	Ud/pallet: 44
	Ud/pallet: 24
	Ud/pallet: 8

	Bidons dues boques
	Aptes per a l'envasat de productes líquids. Homologats per al transport de mercaderies perilloses (UN). Disponibles amb diferents gramajes. Varietat de colors.

	230AE bidó metàl·lic 2 boques amb epoxi
	120AE bidó metàl·lic 2 boques amb epoxi
	30AE bidó metàl·lic 2 boques amb epoxi
	216.5AE bidó metàl·lic 2 boques amb epoxi
	Codi: 12114
	Codi: 12094
	Codi: 60006
	Codi: 12088
	Dimensions: 585x940 mm
	Dimensions: 466x782 mm
	Dimensions: 317x490 mm
	Dimensions: 585x880 mm
	Tara: 16,0 Kg
	Tara: 12,0 Kg
	Tara: 3,3 Kg
	Tara: 18,0 Kg
	Capacitat: 230,0 L
	Capacitat: 120,0 L
	Capacitat: 30,0 L
	Capacitat: 216,5 L
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 18
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 8

	60AE bidó metàl·lic 2 boques amb epoxi
	Codi: 12081
	Dimensions: 387x547 mm
	Tara: 5,0 Kg
	Capacitat: 60,0 L
	Ud/pallet: 27

	Bidons de ballesta
	Tancament mitjançant cercles ballesta estàndard, especial per a líquids o cargol. Aptes per a l'envasat de productes sòlids, semisólids o en pols. Homologats per al transport de mercaderies perilloses (UN). Disponibles en diferents tares i colors.

	226 ATE bidó metàl·lic d'obertura total amb epoxi i brocals
	226ATE bidó metàl·lic d'obertura total amb epoxi
	211AT bidó metàl·lic d'obertura total amb brocals
	226AT bidó metàl·lic d'obertura total
	Codi: 12086
	Codi: 12165
	Codi: 12123
	Codi: 12126
	Dimensions: 610x920 mm
	Dimensions: 585x925 mm
	Dimensions: 610x938 mm
	Dimensions: 610x850 mm
	Tara: 16,0 Kg
	Tara: 16,0 Kg
	Tara: 16,0 Kg
	Tara: 16,0 Kg
	Capacitat: 226,0 L
	Capacitat: 226,0 L
	Capacitat: 226,0 L
	Capacitat: 211,0 L
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 4
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 8

	Contenidors RSU
	Contenidors d'escombraries per a residus i reciclatge disponibles en capacitats de 60, 80, 120 i 240 litres. Tapa abatible. Colors: gris, verd, blau, vermell, groc i marró. Cotenidors d'escombraries fabricats sota conformitat amb la Norma Europea EN 840 - 1 i 2 . Resistències a temperatures des de -40ºC fins a +40ºC .

	KA-240 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible
	KA-120 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible i rodes
	KA-80 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible
	KA-60 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible
	Codi: 90191
	Codi: 90114
	Codi: 90323
	Codi: 90115
	Dimensions: 740x580x1070 mm
	Dimensions: 555x480x930 mm
	Dimensions: 505x448x930 mm
	Dimensions: 505x448x700 mm
	Tara: 14,5 Kg
	Tara: 10,5 Kg
	Tara: 8,5 Kg
	Tara: 7,6 Kg
	Capacitat: 240,0 L
	Capacitat: 120,0 L
	Capacitat: 80,0 L
	Capacitat: 60,0 L

	KA 1100 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible i rodes
	KA 1000 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible i rodes
	KA 770 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible i rodes
	KA 660 Contenidor d'escombraries amb tapa abatible i rodes
	Codi: 90852
	Codi: 90603
	Codi: 90220
	Codi: 90409
	Dimensions: 1370x1040x1440 mm
	Dimensions: 1370x1060x1320 mm
	Dimensions: 1370x800x1350 mm
	Dimensions: 1360x765x1235 mm
	Tara: 65,0 Kg
	Tara: 65,0 Kg
	Tara: 45,0 Kg
	Tara: 40,0 Kg
	Capacitat: 1100,0 L
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 770,0 L
	Capacitat: 660,0 L

	KA-360Contenidor d'escombraries amb tapa abatible
	Codi: 90252
	Dimensions: 880x590x1100 mm
	Tara: 21,4 Kg
	Capacitat: 360,0 L

	400x300
	Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Ofereixen múltiples opcions per a l'eficient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables a qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fons llis per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlides o reixades.

	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Eureka Euro-Contenidor sòlid
	Codi: 8700000502
	Codi: 8701005502
	Codi: 9251002522
	Codi: 9245000652
	Dimensions: 400x300x75 mm
	Dimensions: 396x296x120 mm
	Dimensions: 400x300x120 mm
	Dimensions: 398x298x170 mm
	Tara: 0,6 Kg
	Tara: 0,78 Kg
	Tara: 1,21 Kg
	Tara: 0,98 Kg
	Capacitat: 6,0 L
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 16,0 L
	Ud/pallet: 240
	Ud/pallet: 80
	Ud/pallet: 80
	Ud/pallet: 60

	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Euro-Contenidor reixat amb nanses obertes
	Codi: 8702005502
	Codi: 6469760502
	Codi: 8703005502
	Codi: 8703720502
	Dimensions: 400x300x175 mm
	Dimensions: 400x300x230 mm
	Dimensions: 400x300x235 mm
	Dimensions: 400x300x235 mm
	Tara: 0,8 Kg
	Tara: 1,3 Kg
	Tara: 1,1 Kg
	Tara: 0,9 Kg
	Capacitat: 15,0 L
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 20,0 L
	Ud/pallet: 48
	Ud/pallet: 48
	Ud/pallet: 80
	Ud/pallet: 80

	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor reixat amb base reforçada i nanses obertes
	Codi: 9234000522
	Codi: 9240000522
	Codi: 2343750502
	Dimensions: 400x300x319 mm
	Codi: 2344720502
	Dimensions: 400x300x245 mm
	Dimensions: 400x300x270 mm
	Tara: 1,0 Kg
	Dimensions: 400x300x320 mm
	Tara: 1,68 Kg
	Tara: 1,3 Kg
	Capacitat: 30,0 L
	Tara: 1,2 Kg
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 23,0 L
	Ud/pallet: 30
	Capacitat: 27,0 L
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 72
	Ud/pallet: 56

	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Codi: 9234001522
	Dimensions: 400x300x330 mm
	Tara: 2,0 Kg
	Capacitat: 30,0 L
	Ud/pallet: 30

	600x400
	Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Ofereixen múltiples opcions per a l'eficient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables a qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fons llis per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlides o reixades.

	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Codi: 9228000108
	Codi: 8707005502
	Codi: 9229001522
	Codi: 9229002522
	Dimensions: 600x400x50 mm
	Dimensions: 596x396x75 mm
	Dimensions: 600x400x73 mm
	Dimensions: 600x400x84 mm
	Tara: 0,82 Kg
	Tara: 1,16 Kg
	Tara: 0,955 Kg
	Tara: 1,86 Kg
	Capacitat: 8,0 L
	Capacitat: 12,0 L
	Capacitat: 12,0 L
	Capacitat: 12,0 L
	Ud/pallet: 120
	Ud/pallet: 139
	Ud/pallet: 75
	Ud/pallet: 75

	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor reixat
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Euro-Contenidor base sòlida parets perforades
	Codi: 6470750502
	Codi: 6471750502
	Codi: 8708005215
	Dimensions: 600x400x100 mm
	Dimensions: 600x400x100 mm
	Codi: 9222000108
	Dimensions: 600x400x120 mm
	Tara: 1,25 Kg
	Tara: 1,1 Kg
	Dimensions: 600x400x120 mm
	Tara: 1,3 Kg
	Capacitat: 17,0 L
	Capacitat: 18,0 L
	Tara: 1,0 Kg
	Capacitat: 21,0 L
	Ud/pallet: 96
	Ud/pallet: 96
	Capacitat: 20,0 L
	Ud/pallet: 84
	Ud/pallet: 540

	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Euro-Contenidor reixat amb nanses obertes
	Codi: 9222001522
	Codi: 9230003522
	Codi: 6472750502
	Codi: 6474750502
	Dimensions: 600x400x120 mm
	Dimensions: 600x400x129 mm
	Dimensions: 600x400x145 mm
	Dimensions: 600x400x145 mm
	Tara: 1,0 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 1,8 Kg
	Tara: 1,5 Kg
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 21,0 L
	Capacitat: 25,0 L
	Capacitat: 25,0 L
	Ud/pallet: 45
	Ud/pallet: 45
	Ud/pallet: 64
	Ud/pallet: 64

	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Codi: 9225002522
	Codi: 9225001522
	Codi: 9225000522
	Codi: 8710005502
	Dimensions: 600x400x150 mm
	Dimensions: 600x400x150 mm
	Dimensions: 600x400x161 mm
	Dimensions: 600x400x175 mm
	Tara: 1,57 Kg
	Tara: 1,245 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 1,6 Kg
	Capacitat: 28,0 L
	Capacitat: 28,0 L
	Capacitat: 28,0 L
	Capacitat: 32,0 L
	Ud/pallet: 35
	Ud/pallet: 35
	Ud/pallet: 35
	Ud/pallet: 56

	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Codi: 9235001522
	Codi: 9247000522
	Codi: 6479750502
	Codi: 8711005502
	Dimensions: 600x400x186 mm
	Dimensions: 600x400x193 mm
	Dimensions: 600x400x230 mm
	Dimensions: 600x400x235 mm
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 1,58 Kg
	Tara: 2,2 Kg
	Tara: 1,9 Kg
	Capacitat: 33,0 L
	Capacitat: 35,0 L
	Capacitat: 44,0 L
	Capacitat: 45,0 L
	Ud/pallet: 30
	Ud/pallet: 25
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 40

	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Eureka Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Codi: 9264001522
	Codi: 6476750502
	Codi: 9246000652
	Codi: 8679002522
	Dimensions: 600x400x235 mm
	Dimensions: 600x400x280 mm
	Dimensions: 598x398x280 mm
	Dimensions: 600x400x291 mm
	Tara: 1,84 Kg
	Tara: 2,7 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 3,33 Kg
	Capacitat: 45,0 L
	Capacitat: 55,0 L
	Capacitat: 56,0 L
	Capacitat: 54,0 L
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 32
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 15

	Euro-contenidor amb porta lateral
	Euro-contenidor amb porta del darrere
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Euro-Contenidor sòlid nanses obertes
	Codi: 2366857502
	Codi: 2366851502
	Codi: 8712005502
	Codi: 3640750502
	Dimensions: 600x400x300 mm
	Dimensions: 600x400x300 mm
	Dimensions: 600x400x320 mm
	Dimensions: 600x400x410 mm
	Tara: 3,09 Kg
	Tara: 3,15 Kg
	Tara: 2,6 Kg
	Tara: 3,58 Kg
	Capacitat: 56,0 L
	Capacitat: 56,0 L
	Capacitat: 61,0 L
	Capacitat: 80,0 L
	Ud/pallet: 32
	Ud/pallet: 32
	Ud/pallet: 28
	Ud/pallet: 20

	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Euro-Contenidor sòlid amb tapa
	Euro-Contenidor sòlid amb base reforçada i nanses obertes
	Codi: 3640720502
	Codi: 8713005502
	Codi: 9226000522
	Codi: 2368750502
	Dimensions: 600x400x410 mm
	Dimensions: 600x400x410 mm
	Dimensions: 600x400x423 mm
	Dimensions: 600x400x440 mm
	Tara: 2,64 Kg
	Tara: 3,4 Kg
	Tara: 4,0 Kg
	Tara: 3,7 Kg
	Capacitat: 80,0 L
	Capacitat: 80,0 L
	Capacitat: 75,0 L
	Capacitat: 87,0 L
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 10
	Ud/pallet: 20

	800x600
	Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Ofereixen múltiples opcions per a l'eficient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables a qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fons llis per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlides o reixades.

	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Euro-Contenidor sòlid
	Codi: 9244000522
	Codi: 6489750502
	Codi: 9239000522
	Codi: 6491750502
	Dimensions: 800x600x319 mm
	Dimensions: 800x600x200 mm
	Dimensions: 800x600x235 mm
	Dimensions: 800x600x300 mm
	Tara: 4,85 Kg
	Tara: 4,1 Kg
	Tara: 3,0 Kg
	Tara: 4,5 Kg
	Capacitat: 125,0 L
	Capacitat: 80,0 L
	Capacitat: 87,0 L
	Capacitat: 123,0 L
	Ud/pallet: 12
	Ud/pallet: 22
	Ud/pallet: 8
	Ud/pallet: 14

	Euro-contenidor perforat
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Euro-Contenidor sòlid amb nanses obertes
	Codi: 9244001522
	Codi: 9313005522
	Codi: 6440750502
	Dimensions: 800x600x319 mm
	Dimensions: 800x600x412 mm
	Dimensions: 800x600x415 mm
	Tara: 4,0 Kg
	Tara: 6,2 Kg
	Tara: 8,1 Kg
	Capacitat: 125,0 L
	Capacitat: 162,0 L
	Capacitat: 165,0 L
	Ud/pallet: 12
	Ud/pallet: 10
	Ud/pallet: 14

	Altres mesures norma europa
	Bacs interapilables. Parets rectes per a un volum útil màxim. Diversos colors. Ofereixen múltiples opcions per a l'eficient manipulació dels materials. Són fàcilment adaptables a qualsevol tipus de producte. Dissenyat per a oferir màxima estabilitat en el transport. Fons llis per a circulació silenciosa. Simplifiquen l'apilat i el magatzematge. Bases i parets sòlides o reixades.

	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor sòlid
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Euro-Contenidor sòlid
	Codi: 9220000522
	Codi: 6496760502
	Codi: 6487760502
	Codi: 8715005502
	Dimensions: 200x150x118 mm
	Dimensions: 200x150x145 mm
	Dimensions: 300x200x145 mm
	Dimensions: 300x200x120 mm
	Tara: 0,23 Kg
	Tara: 0,3 Kg
	Tara: 0,5 Kg
	Tara: 0,5 Kg
	Capacitat: 2,0 L
	Capacitat: 3,0 L
	Capacitat: 6,0 L
	Capacitat: 4,0 L
	Ud/pallet: 576
	Ud/pallet: 224
	Ud/pallet: 112
	Ud/pallet: 272

	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Euro-Contenidor sòlid amb etiqueter integrat
	Codi: 6488005502
	Codi: 8716005502
	Dimensions: 800x400x200 mm
	Dimensions: 1000x400x214 mm
	Tara: 2,7 Kg
	Tara: 3,4 Kg
	Capacitat: 54,0 L
	Capacitat: 67,0 L
	Ud/pallet: 33
	Ud/pallet: 33

	Caixes plegables
	Volum útil màxim del bac desplegat i una altura mínima del bac plegat. Caixes plegables amb guany de volum del 75% per a una tornada en buit més econòmic. Es pleguen i despleguen ràpidament. Parets interiors llises per a donar màxim volum útil. Empunyadures confortables per a una bona manipulació dels bacs.

	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i etiqueter integrat
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i sistema de tancament actiu
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i etiqueter integrat
	Caixa plegable reixada amb nanses obertes
	Codi: 9283001426
	Codi: 3220750481
	Codi: 3213750481
	Dimensions: 600x400x118 mm
	Codi: 6411
	Dimensions: 400x300x170 mm
	Dimensions: 600x400x115 mm
	Tara: 1,32 Kg
	Dimensions: 600x400x115 mm
	Tara: 1,2 Kg
	Tara: 1,6 Kg
	Capacitat: 22,0 L
	Tara: 1,48 Kg
	Capacitat: 15,0 L
	Capacitat: 21,0 L
	Ud/pallet: 152
	Capacitat: 23,0 L
	Ud/pallet: 100
	Ud/pallet: 375

	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i sistema de tancament actiu
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i etiqueter integrat
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i sistema de tancament actiu
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i etiqueter integrat
	Codi: 3218750481
	Codi: 3212750481
	Codi: 91365PG
	Codi: 91357PG
	Dimensions: 600x400x165 mm
	Dimensions: 600x400x190 mm
	Dimensions: 600x400x150 mm
	Dimensions: 600x400x185 mm
	Tara: 1,8 Kg
	Tara: 2,1 Kg
	Tara: 1,56 Kg
	Tara: 1,76 Kg
	Capacitat: 30,0 L
	Capacitat: 47,0 L
	Capacitat: 31,0 L
	Capacitat: 39,0 L
	Ud/pallet: 375
	Ud/pallet: 375

	Caixa plegable reixada amb nanses obertes
	Bac plegable estàndard galia
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i sistema de tancament actiu
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i etiqueter integrat
	Codi: 9719001426
	Codi: 90316
	Codi: 3211750481
	Dimensions: 600x400x196 mm
	Dimensions: 600x400x214 mm
	Codi: 91356PG
	Dimensions: 600x400x235 mm
	Tara: 1,644 Kg
	Tara: 2,38 Kg
	Dimensions: 600x400x219 mm
	Tara: 2,11 Kg
	Capacitat: 36,7 L
	Capacitat: 39,0 L
	Tara: 1,87 Kg
	Capacitat: 56,4 L
	Ud/pallet: 152
	Ud/pallet: 85
	Capacitat: 46,0 L
	Ud/pallet: 100
	Ud/pallet: 375

	Caixa plegable reixada amb nanses obertes
	Caixa plegable reixada, amb nanses obertes i sistema de tancament actiu
	Bac plegable estàndard galia
	Codi: 9718001426
	Codi: 9419001231
	Dimensions: 600x400x238 mm
	Dimensions: 600x400x314 mm
	Codi: 91355PG
	Tara: 1,829 Kg
	Tara: 2,96 Kg
	Dimensions: 600x400x260 mm
	Capacitat: 44,7 L
	Capacitat: 59,0 L
	Tara: 2,22 Kg
	Ud/pallet: 152
	Ud/pallet: 85
	Capacitat: 55,0 L
	Ud/pallet: 220

	Caixes formatgeres
	Hem desenvolupat en col·laboració amb els professionals de la indústria formatgera múltiples solucions plàstiques que aporten qualitat de producció, productivitat de processos, respecte de la higiene més estricta, economia i durabilitat. Conegui la nostra àmplia gamma de: Caixes apilables de maduració i de volteig: permeten l'emmagatzematge en piles amb una màxima ventilació, el volteig en apilat i la mecanització del encaixat per la maduració. Parets reixades per a una ventilació òptima. Nanses ergonòmiques per a una manipulació manual eficaç. Palets de volteig o per motlles. Caixes apilables i encajables que aporten protecció al producte durant el transport, òptim canvi tèrmic i economia en el retorn i emmagatzematge en buit.

	Pallet formatger
	Caixa apilable formatgera
	Caixa apilable formatgera
	Caixa apilable formatgera
	Codi: 9386000801
	Codi: 9337000653
	Codi: 9337001653
	Codi: 9337002653
	Dimensions: 1200x800x190 mm
	Dimensions: 750x500x89 mm
	Dimensions: 750x500x132 mm
	Dimensions: 750x500x165 mm
	Tara: 9,3 Kg
	Tara: 2,245 Kg
	Tara: 2,63 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Ud/pallet: 10
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 35,0 L
	Capacitat: 47,0 L
	Ud/pallet: 62
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 32

	Pallets formatgers
	Pallet dissenyat per col·locar dues torres de caixes formatgeres de dimensions exteriors 750x500 mm. És un palet pensat per poder fer el volteig automàtic de les caixes formatgeres. Material 100% alimentari.

	Pallet formatger
	Codi: 9386000801
	Dimensions: 1200x800x190 mm
	Tara: 9,3 Kg
	Ud/pallet: 10

	Caixes Apilables Encaixables 1
	Adequats per a la distribució de mercaderies en gran varietat d'indústries. Optimitzen el volum úitl quan estan apilats i ocupen un 70% menys d'espai quan estan encaixats. Són aptes per a ús alimentari. Disponibles amb laterals i bases sòlids o reixats, amb capacitats de 18 a 87 litres.

	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Contenidor apilable/encaixable sòlid amb parets reixades
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Codi: 7931860415
	Codi: 4130760415
	Codi: 4129760415
	Codi: 4129710415
	Dimensions: 800x400x350 mm
	Dimensions: 600x400x350 mm
	Dimensions: 600x400x270 mm
	Dimensions: 600x400x270 mm
	Tara: 4,0 Kg
	Tara: 2,5 Kg
	Tara: 2,1 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Capacitat: 87,0 L
	Capacitat: 66,0 L
	Capacitat: 50,0 L
	Capacitat: 50,0 L

	Contenidor apilable/encaixable sòlid amb parets reixades
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Codi: 7925760415
	Codi: 4128760415
	Codi: 7922760415
	Codi: 7925710415
	Dimensions: 600x400x220 mm
	Dimensions: 600x400x180 mm
	Dimensions: 600x400x150 mm
	Dimensions: 600x400x220 mm
	Tara: 1,9 Kg
	Tara: 1,7 Kg
	Tara: 1,6 Kg
	Tara: 1,8 Kg
	Capacitat: 40,0 L
	Capacitat: 32,0 L
	Capacitat: 25,0 L
	Capacitat: 40,0 L

	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Codi: 7927760415
	Codi: 7924760415
	Dimensions: 600x400x120 mm
	Dimensions: 400x300x220 mm
	Tara: 1,5 Kg
	Tara: 1,0 Kg
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 18,0 L

	Caixes Apilables Encaixables 2
	Adequats per a la distribució de mercaderies en gran varietat d'indústries. Optimitzen el volum úitl quan estan apilats i ocupen un 70% menys d'espai quan estan encaixats. Són aptes per a ús alimentari. Disponibles amb laterals i bases sòlids o reixats, amb capacitats de 18 a 87 litres.

	Cubeta apilable y encaixable
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Codi: 90108
	Codi: 9706000102
	Codi: 9703003764
	Codi: 9834004246
	Dimensions: 850x450x190 mm
	Dimensions: 800x400x250 mm
	Dimensions: 600x400x153 mm
	Dimensions: 600x400x300 mm
	Tara: 2,6 Kg
	Tara: 3,0 Kg
	Tara: 1,55 Kg
	Tara: 2,33 Kg
	Capacitat: 35,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 27,0 L
	Capacitat: 55,0 L
	Ud/pallet: 90
	Ud/pallet: 125
	Ud/pallet: 50

	Caixa fons perforat i parets reixades
	Caixa fons sòlid i parets reixades
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Codi: 9702002759
	Codi: 9699000108
	Codi: 9697000749
	Codi: 9692029779
	Dimensions: 600x400x147 mm
	Dimensions: 600x400x191 mm
	Dimensions: 600x400x232 mm
	Dimensions: 600x400x165 mm
	Tara: 1,53 Kg
	Tara: 1,75 Kg
	Tara: 1,95 Kg
	Tara: 2,04 Kg
	Capacitat: 26,0 L
	Capacitat: 35,0 L
	Capacitat: 45,0 L
	Capacitat: 25,0 L
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 50
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 135

	Caixa fons perforat i parets reixades
	Caixa apilable/encaixable sòlida
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Codi: 9633000646
	Codi: 9568000765
	Codi: 9567001765
	Codi: 9568001765
	Dimensions: 400x300x135 mm
	Dimensions: 600x400x200 mm
	Dimensions: 600x400x300 mm
	Dimensions: 600x400x200 mm
	Tara: 0,8 Kg
	Tara: 1,56 Kg
	Tara: 2,1 Kg
	Tara: 1,75 Kg
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 32,0 L
	Capacitat: 50,0 L
	Capacitat: 32,0 L
	Ud/pallet: 300
	Ud/pallet: 75
	Ud/pallet: 45
	Ud/pallet: 75

	Caixa fons perforat i parets reixades
	Caixa fons sòlid i parets reixades
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Codi: 9565001765
	Codi: 9565000765
	Codi: 9563001522
	Codi: 9474001764
	Dimensions: 600x400x117 mm
	Dimensions: 600x400x117 mm
	Dimensions: 600x400x400 mm
	Dimensions: 600x400x235 mm
	Tara: 1,09 Kg
	Tara: 1,18 Kg
	Tara: 2,75 Kg
	Tara: 1,75 Kg
	Capacitat: 18,0 L
	Capacitat: 18,0 L
	Capacitat: 70,0 L
	Capacitat: 43,0 L
	Ud/pallet: 135
	Ud/pallet: 135
	Ud/pallet: 30
	Ud/pallet: 70

	Caixa fons perforat i parets reixades
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	tapa per contenidor apilable/encaixable
	Contenidor apilable/encaixable sòlid
	Codi: 8102720502
	Codi: 4562820502
	Codi: 4660750502
	Codi: 4562750502
	Dimensions: 600x400x400 mm
	Dimensions: 400x300 mm
	Dimensions: 600x400x200 mm
	Dimensions: 400x300x200 mm
	Tara: 2,5 Kg
	Tara: 0,41 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 1,05 Kg
	Capacitat: 70,0 L
	Capacitat: 0,048 L
	Capacitat: 37,0 L
	Capacitat: 16,0 L
	Ud/pallet: 68
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 168
	Ud/pallet: 336

	Caixa apilable/encaixable sòlida
	Caixa apilable/encaixable sòlida
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Caixa fons perforat i parets reixades
	Codi: 9692000764
	Codi: 9703001764
	Codi: 9563000522
	Codi: 9567000765
	Dimensions: 600x400x244 mm
	Dimensions: 600x400x153 mm
	Dimensions: 600x400x400 mm
	Dimensions: 600x400x300 mm
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 1,55 Kg
	Tara: 3,06 Kg
	Tara: 2,3 Kg
	Capacitat: 45,0 L
	Capacitat: 27,0 L
	Capacitat: 70,0 L
	Capacitat: 50,0 L
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 30
	Ud/pallet: 45

	Caixes d'automoció
	KLTs Dissenyades per a satisfer les exigències imposades per la logística i els sistemes de manipulació automatitzats. Càrrega útil de fins a 20 kg. Compleixen amb els estàndards de qualitat de la indústria de l'automoció a Europa. Les nostres KLT es poden subministrar en material conductiu.

	Caixa GALIA amb etiqueter integrat
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base llisa
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base llisa
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base llisa
	Codi: 4312500207
	Codi: 4173004662
	Codi: 4174004662
	Codi: 4172004662
	Dimensions: 396x297x114 mm
	Dimensions: 594x396x280 mm
	Dimensions: 594x396x147 mm
	Dimensions: 396x297x280 mm
	Tara: 0,93 Kg
	Tara: 2,7 Kg
	Tara: 1,8 Kg
	Tara: 1,7 Kg
	Capacitat: 9,0 L
	Capacitat: 51,9 L
	Capacitat: 25,3 L
	Capacitat: 24,1 L
	Ud/pallet: 100

	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base llisa
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base llisa
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base VDA
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base VDA
	Codi: 4171004662
	Codi: 4170004662
	Codi: 4153760661
	Codi: 4154760661
	Dimensions: 396x297x147 mm
	Dimensions: 297x198x147 mm
	Dimensions: 594x396x280 mm
	Dimensions: 594x396x147 mm
	Tara: 1,1 Kg
	Tara: 0,6 Kg
	Tara: 3,0 Kg
	Tara: 2,1 Kg
	Capacitat: 11,8 L
	Capacitat: 5,3 L
	Capacitat: 48,0 L
	Capacitat: 21,7 L

	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base VDA
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base VDA
	Caixa KLT amb etiqueter integrat i base VDA
	Bac apilable Odette
	Codi: 6432500310
	Dimensions: 600x400x314 mm
	Codi: 4152760661
	Codi: 4151760661
	Codi: 4150760661
	Tara: 2,96 Kg
	Dimensions: 296x297x280 mm
	Dimensions: 396x297x147 mm
	Dimensions: 297x198x147 mm
	Capacitat: 59,0 L
	Tara: 1,9 Kg
	Tara: 1,3 Kg
	Tara: 0,6 Kg
	Ud/pallet: 28
	Capacitat: 22,3 L
	Capacitat: 10,1 L
	Capacitat: 5,3 L

	Bac apilable Odette
	Bac apilable Odette
	Codi: 6422500432
	Codi: 4322500319
	Dimensions: 600x400x214 mm
	Dimensions: 400x300x214 mm
	Tara: 2,38 Kg
	Tara: 1,44 Kg
	Capacitat: 39,0 L
	Capacitat: 18,0 L
	Ud/pallet: 48
	Ud/pallet: 88

	Caixes Càrniques
	Cubetas de dimensions norma europa 600x400 i 400x300 mm. Incorporen orificis de aireación, a més les nanses integrades en els quatre costats també contribuïxen a millorar la ventilació. Poden utilitzar-se sobre palets, cintes transportadores, etc. Toleràncies dimensionales dintre del marc establert per la DIN 16901 . Fàcil neteja: s'han evitat els angles morts; la nervadura lateral permet l'expulsió de l'aigua cap a fora. Fins a 500 kg. de càrrega.

	Cubeta Euro-Pool E-4
	Cubeta Euro-Pool E-3
	Cubeta Euro-Pool E-2
	Cubeta Euro-Pool E-1
	Codi: 91094
	Codi: 90357
	Codi: 90055
	Codi: 91093
	Dimensions: 400x300x125 mm
	Dimensions: 600x400x300 mm
	Dimensions: 600x400x200 mm
	Dimensions: 600x400x125 mm
	Tara: 0,75 Kg
	Tara: 3,0 Kg
	Tara: 2,0 Kg
	Tara: 1,5 Kg
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 40,0 L
	Capacitat: 20,0 L
	Ud/pallet: 48

	Caxies d'emmagatzematge
	Ofereixen màxima resistència i estabilitat. Encaixen en els panells gràcies als seus agafadors en la part frontal i posterior. Poden equipar-se amb finestra, divisors i etiquetes. Algunes caixes també estan disponibles en material conductiu i reciclat.

	Cubeta de magatzematge
	Cubeta de magatzematge
	Cubeta de magatzematge
	Cubeta de magatzematge
	Codi: 9955004246
	Codi: 9032000246
	Codi: 9031000246
	Codi: 9027000649
	Dimensions: 724x442x305 mm
	Dimensions: 515x315x200 mm
	Dimensions: 614x384x250 mm
	Dimensions: 500x315x300 mm
	Tara: 3,67 Kg
	Tara: 1,55 Kg
	Tara: 2,58 Kg
	Tara: 1,93 Kg
	Capacitat: 75,0 L
	Capacitat: 28,0 L
	Capacitat: 45,0 L
	Capacitat: 35,0 L
	Ud/pallet: 21
	Ud/pallet: 6
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 4

	Cubeta de magatzematge
	Cubeta de magatzematge
	Cubeta de magatzematge
	Cubeta de magatzematge
	Codi: 9013000649
	Codi: 9009000456
	Codi: 9001000338
	Codi: 9000000649
	Dimensions: 360x215x200 mm
	Dimensions: 360x215x145 mm
	Dimensions: 169x105x75 mm
	Dimensions: 240x150x125 mm
	Tara: 0,76 Kg
	Tara: 0,565 Kg
	Tara: 0,09 Kg
	Tara: 0,215 Kg
	Capacitat: 13,0 L
	Capacitat: 9,0 L
	Capacitat: 1,0 L
	Capacitat: 4,0 L
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 50
	Ud/pallet: 40

	Caixes de Manutenció
	Disponibles en diferents mesures (mm.): 400x300, 600x400, 800x600. Apilables. Plàstic d'ús alimentari. Especialment indicades per al sector HORECA.

	1545 Cubeta rectangular
	1544 Cubeta rectangular
	1543 Cubeta rectangular
	1478 Cubeta rectangular
	Codi: 90208
	Codi: 90207
	Codi: 90255
	Codi: 90887
	Dimensions: 540x385x80 mm
	Dimensions: 490x335x80 mm
	Dimensions: 435x285x80 mm
	Dimensions: 350x235x73 mm
	Tara: 0,8 Kg
	Tara: 0,655 Kg
	Tara: 0,475 Kg
	Tara: 0,265 Kg
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 8,0 L
	Capacitat: 5,0 L
	Capacitat: 3,0 L

	1472 Cubeta rectangular
	3194 Cubeta manutenció amb potes
	3192 Cubeta manutenció amb rodes
	3190 Cubeta manutenció
	Codi: 90170
	Codi: 91086
	Codi: 90089
	Codi: 91059
	Dimensions: 300x205x60 mm
	Dimensions: 800x600x510 mm
	Dimensions: 800x600x550 mm
	Dimensions: 800x600x405 mm
	Tara: 0,19 Kg
	Tara: 12,0 Kg
	Tara: 15,0 Kg
	Tara: 10,4 Kg
	Capacitat: 2,0 L
	Capacitat: 140,0 L
	Capacitat: 140,0 L
	Capacitat: 140,0 L
	Ud/pallet: 10
	Ud/pallet: 10
	Ud/pallet: 10

	3163 Cubeta manutenció
	3160 Cubeta manutenció
	1199 Cubeta manutenció
	1198 Cubeta manutenció
	Codi: 90488
	Codi: 90298
	Codi: 90092
	Codi: 90888
	Dimensions: 800x600x220 mm
	Dimensions: 800x600x320 mm
	Dimensions: 595x395x320 mm
	Dimensions: 595x395x215 mm
	Tara: 3,5 Kg
	Tara: 4,3 Kg
	Tara: 2,35 Kg
	Tara: 1,83 Kg
	Capacitat: 80,0 L
	Capacitat: 120,0 L
	Capacitat: 55,0 L
	Capacitat: 35,0 L
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 14
	Ud/pallet: 16
	Ud/pallet: 44

	1197 Cubeta manutenció
	1196 Cubeta manutenció
	1195 Cubeta manutenció
	Codi: 90266
	Codi: 90304
	Codi: 90265
	Dimensions: 595x395x165 mm
	Dimensions: 395x295x215 mm
	Dimensions: 395x295x165 mm
	Tara: 1,54 Kg
	Tara: 1,02 Kg
	Tara: 0,8 Kg
	Capacitat: 25,0 L
	Capacitat: 15,0 L
	Capacitat: 12,0 L
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 80
	Ud/pallet: 112

	Palets 1200x1000
	Indicats per a un ús molt continuat dels mateixos. Estables i segurs. Fàcilment apilables. Alta capacitat de càrrega. Molt eficients per al transport i magatzematge. Àmplia varietat de models: base sòlida, base reixada, amb o sense vorell, amb patins, peus, etc. Mesures: europea i americana.

	Palet EXPORTACIÓ llis encaixable
	Palet EXPORTACIÓ reixat encaixable
	Palet INTERMIG reixat 1200x1000
	Palet INTERMIG llis 1200x1000
	Codi: 91131
	Codi: 90418
	Codi: 90389
	Codi: 90928
	Dimensions: 1200x1000 mm
	Dimensions: 1200x1000 mm
	Dimensions: 1200x1000 mm
	Dimensions: 1200x1000 mm
	Ud/pallet: 48
	Ud/pallet: 48
	Tara: 14,0 Kg
	Ud/pallet: 15
	Càrrega estàtica: 1500,0 Kg
	Càrrega estàtica: 2000,0 Kg
	Ud/pallet: 15
	Càrrega estàtica: 3000,0 Kg
	Càrrega dinámica: 800,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1000,0 Kg
	Càrrega estàtica: 3000,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1500,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1500,0 Kg

	Palet HEAVY 400 1200x1000 mm
	Palet HEAVY 170 1200x100 mm
	Palet HIGIÈNIC 1200x1000
	Codi: 91138
	Codi: 91137
	Codi: 90664
	Dimensions: 1200x1000 mm
	Dimensions: 1200x1000 mm
	Dimensions: 1200x1000 mm
	Tara: 24,0 Kg
	Tara: 24,0 Kg
	Tara: 23,0 Kg
	Ud/pallet: 15
	Ud/pallet: 15
	Ud/pallet: 15
	Càrrega estàtica: 7000,0 Kg
	Càrrega estàtica: 7000,0 Kg
	Càrrega estàtica: 5000,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1500,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1500,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1250,0 Kg

	Palets 1200x800
	Producte estrella. Alternativa real als palets de fusta. Palet estàndard per a exportació desenvolupat com a solució a les regulacions fitosanitàries que existeixen en diversos països. No necessiten tractament especial ni ser fumigats pel que no s'ha de fer cap tràmit administratiu car ni es corre el risc que sigui rebutjat quan arribi al país de destinació . Àmplia varietat de models de palets de plàstic : base sòlida base rejillada Amb o sense vores Diferent nombre de patins Resistència a càrrega estàtica , dinàmica i en rack diferents colors Palet americà 1200x1000 o europeu 1200x800 mm

	Palet INTERMIG reixat1200x800
	Palet EXPORTACIÓ llis encaixable
	Palet EXPORTACIÓ reixat encaixable
	Palet HEAVY 1200x800 mm
	Codi: 90364
	Codi: 90421
	Codi: 90415
	Codi: 91139
	Dimensions: 1200X800 mm
	Dimensions: 1200x800 mm
	Dimensions: 1200x800 mm
	Dimensions: 1200x800 mm
	Tara: 12,0 Kg
	Ud/pallet: 48
	Tara: 4,7 Kg
	Ud/pallet: 15
	Ud/pallet: 16
	Càrrega estàtica: 1200,0 Kg
	Càrrega estàtica: 1200,0 Kg
	Càrrega estàtica: 4000,0 Kg
	Càrrega estàtica: 4500,0 Kg
	Càrrega dinámica: 800,0 Kg
	Càrrega dinámica: 700,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1200,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1500,0 Kg

	Palet H1
	Palet HIGIÈNIC 1200x800 V3
	Palet HEAVY 1200x800 per barrils
	Palet INTERMIG llis 1200x800
	Codi: 90480
	Codi: 90367
	Codi: 91135
	Codi: 90405
	Dimensions: 1200x800 mm
	Dimensions: 1200x800 mm
	Dimensions: 1200x800 mm
	Dimensions: mm
	Tara: 18,0 Kg
	Tara: 18,0 Kg
	Tara: 18,0 Kg
	Tara: 12,0 Kg
	Ud/pallet: 21
	Ud/pallet: 15
	Ud/pallet: 15
	Ud/pallet: 16
	Càrrega estàtica: 4800,0 Kg
	Càrrega estàtica: 4800,0 Kg
	Càrrega estàtica: 4000,0 Kg
	Càrrega estàtica: 4500,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1200,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1200,0 Kg
	Càrrega dinámica: 2000,0 Kg
	Càrrega dinámica: 1500,0 Kg

	Palets 1200x1200 - 1100x1100 - 1140x1140 - 800x600
	Producte estrella. Alternativa real als palets de fusta. Palet estàndard per a exportació desenvolupat com a solució a les regulacions fitosanitàries que existeixen en diversos països. No necessiten tractament especial ni ser fumigats. Palet lleuger però amb important resistència de càrrega tant estàtica com dinàmica.

	Palet HEAVY 800x600 llis
	Codi: 91134
	Dimensions: 800x600 mm
	Tara: 9,0 Kg
	Ud/pallet: 30
	Càrrega estàtica: 1200,0 Kg
	Càrrega dinámica: 750,0 Kg

	Palets retenció
	Estructura monobloc sense soldadures per a una protecció total del sòl i l'entorn. Seguretat en el transport. Seguretat del personal: en cas d'escapament l'operador no està en contacte amb el producte. Fàcil neteja: plataformes perforades extraíbles que permeten la neteja per sistemes d'alta pressió. Poden contenir tot tipus d'embalatges: bidons, bombones, contenidors de 1.000 litres.

	Palet de retenció multiembalatge
	Palet de retenció multiembalatge
	Palet de retenció per a 2 bidons
	Palet de retenció per a 4 bidons
	Codi: 9305004744
	Codi: 9304004743
	Codi: 9998000461
	Codi: 9998000000
	Dimensions: 860x660x230 mm
	Dimensions: 1250x850x227 mm
	Dimensions: 1300x800x380 mm
	Dimensions: 1300x1300x285 mm
	Tara: 8,65 Kg
	Tara: 15,4 Kg
	Tara: 30,0 Kg
	Tara: 40,0 Kg
	Capacitat: 70,0 L
	Capacitat: 150,0 L
	Capacitat: 215,0 L
	Capacitat: 240,0 L

	Palet de retenció per a 4 bidons
	Palet de retenció multiembalatge
	Palet de retenció multiembalatge
	Palet de retenció multiembalatge
	Codi: 9216004461
	Codi: 99981007F7
	Codi: 9215W04461
	Codi: 9215V04461
	Dimensions: 1300x1300x445 mm
	Dimensions: 1300x800x380 mm
	Dimensions: 1300x1300x285 mm
	Dimensions: 1300x1300x445 mm
	Tara: 36,0 Kg
	Tara: 52,0 Kg
	Tara: 46,0 Kg
	Tara: 57,0 Kg
	Capacitat: 215,0 L
	Capacitat: 450,0 L
	Capacitat: 240,0 L
	Capacitat: 450,0 L

	Palet de retenció
	Palet de retenció
	Palet de retenció multiembalatge
	Codi: 9411000461
	Codi: 9410000461
	Codi: 8962004461
	Dimensions: 800x600x225 mm
	Dimensions: 1200x800x225 mm
	Dimensions: 1855x1855x660 mm
	Tara: 8,0 Kg
	Tara: 16,0 Kg
	Capacitat: 17,0 L
	Capacitat: 35,0 L
	Tara: 160,0 Kg
	Capacitat: 1050,0 L

	Llosetes de plàstic
	Llosetes de plàstic resistents a la corrosió i als àcids. Diferents estructures: alveolades, reticulades, etc. Resistència en càrrega de 5 tones per m2 . Excel·lent adherència. Llosetes de plàstic amb estructura antilliscant.

	Lloseta lleugera trama hexagonal
	Lloseta alveolada niu d'abella
	Lloseta industrial
	Codi: 9918000801
	Codi: 9917000456
	Codi: 9917000822
	Dimensions: 500x500x50 mm
	Dimensions: 503x486x20 mm
	Dimensions: 503x486x20 mm
	Tara: 1,9 Kg
	Tara: 0,93 Kg
	Tara: 0,75 Kg
	Ud/pallet: 10
	Ud/pallet: 20
	Ud/pallet: 20

	Dipòsit gasoil
	Aquest model de dipòsit de gasoil de doble capa està especialment dissenyat per a l'emmagatzematge de gasoil sense necessitat d'utilitzar palet de retenció. El cos interior del dispòsit de gasoil està fabricat en polietilè d'alta densitat i alt pes molecular mitjançant extrusió bufat. Disposem del dipòsit de gasoil de doble capa en diverses capacitats.

	Triosafe 750 L
	Triosafe 1000 L
	Triosafe 1100 L
	Triosafe 1500 L
	Codi: 13130
	Codi: 13150
	Codi: 13134
	Codi: 13065
	Dimensions: 720x720x1700 mm
	Dimensions: 780x780x1980 mm
	Dimensions: 1314x1190 mm
	Dimensions: 760x1530x1694 mm
	Tara: 24,0 Kg
	Tara: 30,0 Kg
	Capacitat: 1100,0 L
	Capacitat: 1500,0 L
	Capacitat: 750,0 L
	Capacitat: 1000,0 L

	Multisafe 2000 L
	2 EN 1-1000 Dipòsit gasoil amb palet
	2 EN 1-1000 Dipòsit gasoil sense palet
	2 EN 1-720 Dipòsit gasoil amb palet
	Codi: 13137
	Codi: 13037
	Codi: 13125
	Codi: 13146
	Dimensions: 1840x1030x1835 mm
	Dimensions: 1100x700x1600 mm
	Dimensions: 1100x700x1550 mm
	Dimensions: 1100x700x1150 mm
	Capacitat: 2000,0 L
	Tara: 84,0 Kg
	Tara: 74,0 Kg
	Tara: 58,0 Kg
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 720,0 L

	2 EN 1-720 Dipòsit gasoil amb palet
	RD2000 Dipòsit gasoil
	RD1500 Dipòsit gasoil
	RD1000 Dipòsit gasoil
	Codi: 13049
	Codi: 13081
	Codi: 13047
	Codi: 13068
	Dimensions: 1670x880x1800 mm
	Dimensions: 1670x740x1800 mm
	Dimensions: 1670x740x1200 mm
	Dimensions: 1100x700x1200 mm
	Tara: 76,0 Kg
	Tara: 62,0 Kg
	Tara: 36,0 Kg
	Tara: 68,0 Kg
	Capacitat: 2000,0 L
	Capacitat: 1500,0 L
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 720,0 L

	RD700 Dipòsit gasoil
	RD500 Dipòsit gasoil
	DH1000 Dipòsit modular gasoil
	DH750 Dipòsit modular gasoil
	Codi: 13055
	Codi: 13018
	Codi: 13064
	Codi: 13056
	Dimensions: 1100x640x1350 mm
	Dimensions: 1100x640x965 mm
	Dimensions: 780x780x1980 mm
	Dimensions: 720x720x1700 mm
	Tara: 22,0 Kg
	Tara: 29,0 Kg
	Tara: 30,0 Kg
	Tara: 24,0 Kg
	Capacitat: 500,0 L
	Capacitat: 700,0 L
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 750,0 L

	Envasos Alumini
	.- Envàs d'alumini mono bloc. .- Versió en anònim: mate o brillant. .- Possibilitat de litografia. .- Ideal per productes alimentaris (oli d'oliva, entre d'altres). .- Pot ideal per spray d'olis d'oliva.

	Envasos Alumini
	Envasos Alumini
	Envasos Alumini
	Envasos Alumini
	Codi: EAl
	Codi: EAl-2
	Codi: EAl-3
	Codi: EAl-4
	Dimensions: 53x182 mm
	Dimensions: 53x182 mm
	Dimensions: 53x182 mm
	Dimensions: 53x182 mm
	Tara: 0,0365 Kg
	Tara: 0,0365 Kg
	Tara: 0,0365 Kg
	Tara: 0,0365 Kg
	Capacitat: 0,335 L
	Capacitat: 0,335 L
	Capacitat: 0,335 L
	Capacitat: 0,335 L
	Ud/pallet: 3120
	Ud/pallet: 3120
	Ud/pallet: 3120
	Ud/pallet: 3120

	Ampolles PET
	Excel·lent estètica, lluentor i transparència: el Pet permet obtenir envasos amb una claredat similar a la del cristall. Envàs irrompible: resistència mecànica a la compressió i a les caigudes. Bones propietats barrera i de compatibilitat farmacològica. Perfecta estanqueïtat d'aromes. Menor pes dels envasos. Apte per a la coloració i decoració.

	Ampolla cilíndrica coll P-28
	Ampolla cilíndrcia coll P-28
	Ampolla cilíndrica coll P-28
	Ampolla cilíndrica coll P-28
	Codi: 90759
	Codi: 90179
	Codi: 90743
	Codi: 90218
	Dimensions: 69x69x180 mm
	Dimensions: 58x58x147 mm
	Dimensions: 52x52x144 mm
	Dimensions: 49x49x125 mm
	Capacitat: 0,5 L
	Capacitat: 0,25 L
	Capacitat: 0,2 L
	Capacitat: 0,15 L
	Ud/pallet: 88
	Ud/pallet: 126
	Ud/pallet: 170
	Ud/pallet: 187

	Ampolla cilíndrica coll P-28
	Ampolla cilíndrica coll P-28
	Ampolla cilíndrica coll P-28
	Ampolla cilíndrica coll pilfer 18
	Codi: 90150
	Codi: 90739
	Codi: 90498
	Codi: 90368
	Dimensions: 48x48x115 mm
	Dimensions: 44x44x106 mm
	Dimensions: 42x42x94 mm
	Dimensions: 38x38x80 mm
	Capacitat: 0,12 L
	Capacitat: 0,1 L
	Capacitat: 0,06 L
	Capacitat: 0,05 L
	Ud/pallet: 220
	Ud/pallet: 228
	Ud/pallet: 360
	Ud/pallet: 369

	Ampolla cilíndrica coll pilfer 18
	Ampolla cilíndrica coll pilfer 18
	Codi: 90529
	Codi: 90213
	Dimensions: 29x29x75 mm
	Dimensions: 25x25x63 mm
	Capacitat: 0,03 L
	Capacitat: 0,015 L
	Ud/pallet: 900
	Ud/pallet: 1400

	Caixes de Pesca
	Les nostres cubetes per a pesca integren l'última tecnologia en el desenvolupament d'envasos, i els criteris més estrictes quant a seguretat en la conservació i manipulació del peix. Fàcil apilat i encaixat. Sistema de drenatge. Fons corbat per a evitar marques en el peix. Compleixen la normativa de la llei de l'envàs.

	Cubeta de pesca per a bonítol
	Cubeta apilable y encaixable
	Cubeta apilable i encaixable
	Cubeta parets i fons llis apil/enc amb drenatge
	Codi: 90153
	Codi: 90166
	Codi: 90154
	Codi: 90108
	Dimensions: 810x480x220 mm
	Dimensions: 890x560x240 mm
	Dimensions: 800x450x270 mm
	Dimensions: 800x450x190 mm
	Tara: 4,6 Kg
	Tara: 4,3 Kg
	Tara: 3,8 Kg
	Tara: 2,6 Kg
	Capacitat: 70,0 L
	Capacitat: 75,0 L
	Capacitat: 60,0 L
	Capacitat: 35,0 L
	Ud/pallet: 62
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 80

	Cubeta parets ranurades i fons llis apil/enc amb drenatge
	Cubeta parets i fons llis apilable i encaixable amb drenatge
	Cubeta apil/enc amb nanses pasants, sense desbordador i amb drenatge
	Cubeta apil/enc sense nanses pasants, sense desbordador i amb drenatge
	Codi: 91092
	Codi: 90737
	Codi: 91091
	Codi: 91090
	Dimensions: 800x450x190 mm
	Dimensions: 800x400x220 mm
	Dimensions: 500x400x110 mm
	Dimensions: 500x400x110 mm
	Tara: 2,5 Kg
	Tara: 2,6 Kg
	Tara: 1,03 Kg
	Tara: 1,035 Kg
	Capacitat: 35,0 L
	Capacitat: 40,0 L
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 10,0 L
	Ud/pallet: 80
	Ud/pallet: 117
	Ud/pallet: 280
	Ud/pallet: 280

	Cubeta apil/enc amb nanses pasants, amb desbordador i drenatge
	Cubeta apil/enc sense nanses pasants, amb desbordador i drenatge
	Cubeta apilable i encaixable amb drenatge
	Cubeta apilable i encaixable amb drenatge
	Codi: 90174
	Codi: 90499
	Codi: 91089
	Codi: 91088
	Dimensions: 600x400x155 mm
	Dimensions: 600x400x125 mm
	Dimensions: 500x400x110 mm
	Dimensions: 500x400x110 mm
	Tara: 1,55 Kg
	Tara: 1,45 Kg
	Tara: 1,0 Kg
	Tara: 1,02 Kg
	Capacitat: 20,0 L
	Capacitat: 15,0 L
	Capacitat: 8,0 L
	Capacitat: 8,0 L
	Ud/pallet: 152
	Ud/pallet: 152
	Ud/pallet: 280
	Ud/pallet: 280

	Contenidors isotèrmics
	Totalment llisos sense porus ni racons, no capten ni aporten olors ni sabors, gran facilitat de neteja. Inalterables a canvis bruscos de temperatura (ambient a congelació i viceversa). Apilables a diverses altures amb i sense tapa, a plena càrrega. Sectors d'utilització: -Emmagatzematge de captures i gel en vaixells de pesca, aqüicultura, etc. -Indústria càrnia. -Indústria vinícola. - Solució per a productes frescos o congelats. Asseguren que els aliments conservin les seves propietats originals durant un llarg període de temps. Tenen gran resistència als impactes, optimitzant així els costos de manteniment.

	Isotèrmic model RDF-1400
	Isotèrmic model RDF-1000
	Isotèrmic model RDF-680
	Isotèrmic model RDF-600
	Codi: 13219
	Codi: 13218
	Codi: 13135
	Codi: 13161
	Dimensions: 1990x1170x870 mm
	Dimensions: 1470x1170x880 mm
	Dimensions: 1200x1000x820 mm mm
	Dimensions: 1200x1000x750 mm
	Capacitat: 1400,0 L
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 680,0 L
	Capacitat: 600,0 L

	Isotèrmic model RDF-400
	Isotèrmic model RDF-310
	Codi: 13217
	Codi: 13216
	Dimensions: 1200x1000x570 mm
	Dimensions: 910x710x710 mm
	Capacitat: 310,0 L
	Capacitat: 400,0 L

	Dipòsits cilíndrics
	Emmagatzematge i manipulació de líquids i sòlids. Tapa independent del mateix material, no estanca, inclosa. Color estàndard blanc natural. Densitat màxima dels productes emmagatzemats 1,5. Rácors i vàlvules d'evacuació en diferents materials i diàmetres, ubicables en qualsevol punt del recipient i opcionals segons aplicació.

	C-5000 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-2100 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-1600 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-1480 Dipòsit cilíndric amb tapa
	Codi: 13087
	Codi: 13083
	Codi: 13033
	Codi: 13051
	Dimensions: 2120x1930 mm
	Dimensions: 1640x1150 mm
	Dimensions: 1370x1370 mm
	Dimensions: 1610x1000 mm
	Capacitat: 5000,0 L
	Capacitat: 2100,0 L
	Capacitat: 1600,0 L
	Capacitat: 1480,0 L

	C-1140 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-850 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-750 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-560 Dipòsit cilíndric amb tapa
	Codi: 13054
	Codi: 13215
	Codi: 13036
	Codi: 13004
	Dimensions: 1130x1400 mm
	Dimensions: 1090x1230 mm
	Dimensions: 1200x850 mm
	Dimensions: 900x1180 mm
	Capacitat: 1140,0 L
	Capacitat: 850,0 L
	Capacitat: 750,0 L
	Capacitat: 560,0 L

	C-380 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-330 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-210 Dipòsit cilíndric amb tapa
	C-130 Dipòsit cilíndric amb tapa
	Codi: 13035
	Codi: 13039
	Codi: 13003
	Codi: 13002
	Dimensions: 770x1070 mm
	Dimensions: 730x1000 mm
	Dimensions: 620x900 mm
	Dimensions: 570x650 mm
	Capacitat: 380,0 L
	Capacitat: 330,0 L
	Capacitat: 210,0 L
	Capacitat: 130,0 L

	C-90 Dipòsit cilíndric amb tapa
	Codi: 13001
	Dimensions: 500x570 mm
	Capacitat: 90,0 L

	Dipòsits rectangulars
	Diferents capacitats. Elevat espessor. Format obert sense tapa , possibilitat d'incorporar rodes en la base. Parets d'elevat espessor i pes lleuger. Reforços metàl·lics recomanables en funció de la densitat del producte i de la capacitat (a partir de 600 litres) D'aplicació per a continguts molt diversos: indústria galvanotécnica, química, alimentària, conservera, tèxtil, etc.

	E-2400 Dipòsit rectangular
	E-2100 Dipòsit rectangular
	E-1600 Dipòsit rectangular
	E-1100 Dipòsit rectangular
	Codi: 13012
	Codi: 13023
	Codi: 13031
	Codi: 13066
	Dimensions: 3010x800x1010 mm
	Dimensions: 2630x800x1010 mm
	Dimensions: 2000x800x1010 mm
	Dimensions: 1980x700x800 mm
	Capacitat: 1100,0 L
	Capacitat: 2400,0 L
	Capacitat: 2100,0 L
	Capacitat: 1600,0 L

	E-1000 Dipòsit rectangular
	E-800 Dipòsit rectangular
	E-700 Dipòsit rectangular
	E-600 Dipòsit rectangular
	Codi: 13030
	Codi: 13053
	Codi: 13032
	Codi: 13029
	Dimensions: 1680x980x610 mm
	Dimensions: 1470x700x800 mm
	Dimensions: 890x800x1010 mm
	Dimensions: 1210x810x650 mm
	Capacitat: 1000,0 L
	Capacitat: 800,0 L
	Capacitat: 700,0 L
	Capacitat: 600,0 L

	E-530 Dipòsit rectangular
	E-420 Dipòsit rectangular
	E-250 Dipòsit rectangular
	Codi: 13100
	Codi: 13059
	Codi: 13034
	Dimensions: 980x700x810 mm
	Dimensions: 1000x670x660 mm
	Dimensions: 780x540x600 mm
	Capacitat: 530,0 L
	Capacitat: 420,0 L
	Capacitat: 250,0 L

	Tronc-cònics
	Àmplia varietat de models: des de 500 fins a 3.000 litres. D'extraordinària resistència química i mecànica. Pes lleuger i construcció robusta (cares planes). Ideals per a l'emmagatzematge d'aigua, abonaments, productes químics, etc.. Amb possibilitat de removedor (poceta incorporada en la base del dipòsit) Escala de nivell gravada. Resistent al fred i als canvis de temperatura. El seu disseny encaixable permet optimitzar el seu transport i emmagatzematge. Tapa de fàcil obertura/tancament amb ancoratge especial de subjecció. Zones apropiades per a col·locació de ràcords, vàlvules, etc...

	TC3000 Dipòsit tronc-cònic
	TC2000 Dipòsit tronc-cònic
	TC1500 Dipòsit tronc-cònic
	TC1000 Dipòsit tronc-cònic
	Codi: 13062
	Codi: 13061
	Codi: 13073
	Codi: 13072
	Dimensions: 1930x1545 mm
	Dimensions: 1690x1345 mm
	Dimensions: 1490x1345 mm
	Dimensions: 1230x1345 mm
	Capacitat: 3000,0 L
	Capacitat: 2000,0 L
	Capacitat: 1500,0 L
	Capacitat: 1000,0 L

	TC500 Dipòsit tronc-cònic
	Codi: 13086
	Dimensions: 990x1145 mm
	Capacitat: 500,0 L

	Barrera d'obra New Jersey
	La nostra barrera d'obra New Jersey és lastrable amb aigua o amb àrids. Les seves dimensions estan molt estudiades: els seus 80 cm d'alçada (l'adequada per dissuadir vianants) i els seus 150 cm efectius de longitud fan de la nostra barrera d'obra la més recomanable entre les de mida d'acord amb les recomanacions de seguretat. Els seus 40 cm d'amplària li confereixen gran estabilitat. No requereix muntatge. Model New Jersey per excel.lència i de múltiples usos.

	Barrera d'obra New Jersey
	Codi: 90341
	Dimensions: 1500x400x800 mm mm
	Tara: 12,5 Kg
	Capacitat: 40,0 L
	Ud/pallet: 42

	Balisses i Fites H-75 flexibles
	Fites flexibles - Balisses - Fita H-75 -Fites flexibles amb dues bandes reflectants perimetrals amb els seus extrems fixats mecànicament asseguren una òptima permanència del film. Aquest es troba disponible en nivells 1 o 2, a elecció. -La base cònica de la fita de plastic o H-75, protegida per uns platerets indeformable, facilita l'abatiment de la balisa flexible sense estrips ni deformacions permanents -El sistema de fixació, patentat per Señalconfor, va incorporat de sèrie a la balisa. Un orifici de 18mm de diàmetre x 160mm de profunditat efectuat en el paviment és quant es precisa per a la seva instal·lació que, correctament realitzada, garanteix una llarga permanència en el seu emplaçament, a prova de repetits impactes i atropellaments. -El color estàndard de les balises flexibles és el verd intens. - Les balisses flexibles també són conegudes com fites flexibles o H-75 Fabriquem una àmplia cartera de productes de senyalització i balissament.

	Balisa flexible especial immune a l'atropellament
	Balisa flexible una cara
	Balisa flexible estàndard
	Codi: 90395
	Codi: 70068
	Dimensions: 200x730 mm
	Codi: 90521
	Dimensions: 200x730 mm
	Dimensions: 200x730 mm

	Tanques de plàstic pvc
	Valles de plàstic per obra amb peus giratoris. Al ser valles de pvc no s'oxiden. No es deformen. Reciclables al 100%. Higièniques. Apilables. Flexibles. Silencioses. Ideals per valles d'obra. Màxima capacitat en el transport: -Camió 80m3 : model Ecovalla 1: 1040 tanques model Ecovalla 2: 520 tanques -Contenidor marítim 40" (60m3): model Ecovalla 1: 850 tanques model Ecovalla 2: 550 tanques -Contenidor marítim 20" (30m3): model Ecovalla 1: 425 tanques model Ecovalla 2: 275 tanques Les nostres valles de plàstic també són conegudes com valles de pvc.

	Tanca de plàstic 1200
	Tanca de plàstic 2000
	Codi: 90036
	Codi: 90037
	Dimensions: 1260x480x1021 mm
	Dimensions: 1980x480x1021 mm
	Tara: 6,5 Kg
	Tara: 8,8 Kg
	Ud/pallet: 40
	Ud/pallet: 40

	Caixa forner
	Caixa forner dissenyada especialment per al magatzematge i transport de pa. Apilable i encaixable. Parets reixades. Color gris.

	Caixa forner apilable i encaixable
	Codi: 90331
	Dimensions: 655x455x554 mm
	Tara: 3,95 Kg
	Capacitat: 120,0 L

	Personalització clients
	Decoració per IML que permet qualsevol possibilitat. Permet qualsevol combinació de colors entre productes i complements. Possibilitat de decoració en Off-Set fins a 4 colors. En funció dels volums podem, fer IML tant a la tapa com en el cubell.

	Cubell personalitzat 27,5L
	Cubell personalitzat quadrat 5,2L
	Cubell personalitzat 27,5L
	Cubell crispetes 5,7L
	Codi: EZE 5600
	Codi: HOM26000
	Codi: EQE5000
	Codi: HOM26000-2
	Dimensions: 227x195 mm
	Dimensions: 385x325 mm
	Dimensions: 198x198x200 mm
	Dimensions: 385x325 mm
	Tara: 0,17 Kg
	Tara: 0,685 Kg
	Tara: 184,0 Kg
	Tara: 0,685 Kg
	Capacitat: 5,7 L
	Capacitat: 27,5 L
	Capacitat: 5,2 L
	Capacitat: 27,5 L

	Cubell personalitzat 32,0L
	Jerrican groc 10L
	Codi: 10NM
	Codi: HOM30000
	Dimensions: 232x192x313 mm
	Dimensions: 385x380 mm
	Tara: 0,45 Kg
	Tara: 0,955 Kg
	Capacitat: 10,0 L
	Capacitat: 32,0 L

	Caixes amb tapa integrada
	Traducció realitzada Àmplia varietat de mesures estandaritzades norma europa. Incorporen diverses característiques que augmenten considerablement la productivitat i reduïxen els costos. Indicades per a la manipulació tant automàtica com manual. Garanteix la inviolabilitat de tota classe de mercaderies gràcies a que incorporen un tancament de seguretat. Aquests contenidors tenen la certificació UN.

	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada 10066
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Codi: 9106004466
	Codi: 9107004646
	Codi: 1325851626
	Codi: 9104000466
	Dimensions: 710x460x368 mm
	Dimensions: 400x300x222 mm
	Dimensions: 400x300x300 mm
	Dimensions: 600x400x385 mm
	Tara: 4,0 Kg
	Tara: 1,9 Kg
	Tara: 1,7 Kg
	Tara: 3,9 Kg
	Capacitat: 80,0 L
	Capacitat: 22,0 L
	Capacitat: 25,0 L
	Capacitat: 65,0 L
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 135
	Ud/pallet: 90
	Ud/pallet: 68

	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Codi: 9108004646
	Codi: 9114004646
	Codi: 9112004646
	Codi: 9110004646
	Dimensions: 400x300x306 mm
	Dimensions: 600x400x400 mm
	Dimensions: 600x400x365 mm
	Dimensions: 600x400x306 mm
	Tara: 1,84 Kg
	Tara: 3,7 Kg
	Tara: 3,5 Kg
	Tara: 3,22 Kg
	Capacitat: 25,0 L
	Capacitat: 70,0 L
	Capacitat: 65,0 L
	Capacitat: 54,0 L
	Ud/pallet: 135
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 60

	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Caixa apilable/encaixable amb tapa integrada
	Codi: 9109004646
	Codi: 1329850626
	Codi: 1311851626
	Codi: 1310851626
	Dimensions: 600x400x264 mm
	Dimensions: 600x396x365 mm
	Dimensions: 600x400x300 mm
	Dimensions: 600x400x250 mm
	Tara: 2,95 Kg
	Tara: 3,65 Kg
	Tara: 3,39 Kg
	Tara: 3,1 Kg
	Capacitat: 48,0 L
	Capacitat: 64,0 L
	Capacitat: 55,0 L
	Capacitat: 46,0 L
	Ud/pallet: 60
	Ud/pallet: 64
	Ud/pallet: 64
	Ud/pallet: 64


