
ROZLOŽITEĽNÝ PREPRAVNÝ A SKLADOVACÍ OBAL  

KLAPPY BOX  je vysoko odolný praktický prepravný a skladovací obal.  
Debna KLAPPY BOX sa skladá z podkladovej palety, plášťa a veka z preglejky.  
V závislosti na prepravovanom / skladovanom produkte je možné debnu vybaviť funkčnými 
výplňami alebo fixáciami z rôznych materiálov (penový polyetylén, drevo, plast, kartón atď.).

Použitie:
KLAPPY BOXy majú široké uplatnenie v rôznych 
oblastiach priemyslu, obchodu, výroby a logistiky.
Sú odporúčané predovšetkým pre prepravu tovaru 
vysoko náchylného na poškodenie, drahších 
komponentov a technologických celkov. Veľkou 
výhodou je možnosť ich opakovaného použitia, 
ako vratného obalu.
Premyslená konštrukcia a použité veľmi odolné 
materiály vyhovujú aj tým najnáročnejším pev-
nostným kritériám pre prepravu a skladovanie, 
napr. aj nebezpečných látok a výbušnín.
 

Výhody:
• opakovane použiteľný

• ľahko rozložiteľný a veľmi skladný

• vysoko odolný

• ekonomicky výhodný

• jednoducho manipulovateľný

• široká škála štandardných rozmerov

• minimalizuje prepravné náklady

• ekologický

• rýchlo dostupný

• šetrí skladové priestory
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Prevedenie:
• viacvrstvová vysoko odolná preglejka
• veľká variabilita štandardných rozmerov
• možnosť prevedenia presne podľa potrieb zákazníka vrátane vlastného loga
• variabilné vnútorné vybavenie (napr. fixačné prvky) podľa potrieb zákazníka
• návrh a výroba vnútorného vybavenia môže byť súčasťou dodávky

Tabuľka štandardných rozmerov:

Klappy boxy 
štandardná  

rozmerová rada

vnútorné rozmery (mm) vonkajšie rozmery (mm)
brutto 

(kg)
nosnosť

(kg)

vnútorný  
objem 

(m3)

plocha  
podlahy 

(m2)dĺžka šírka výška dĺžka šírka výška

Klappy box S1 380 280 280 408 308 412 5 200 0,03 0,13

Klappy box S2 580 380 380 608 408 512 9 300 0,08 0,25

Klappy box S3 780 580 380 808 608 512 14 500 0,17 0,49

Klappy box S4 780 580 580 808 608 712 17 500 0,26 0,49

Klappy box S5 1180 780 580 1208 808 712 26 700 0,53 0,98

Klappy box S6 1180 780 780 1208 808 912 30 900 0,72 0,98

Klappy box S7 1180 980 780 1208 1008 912 33 1000 0,90 1,22

Popri štandardných rozmeroch vyrábame tiež KLAPPY BOXy presne podľa potrieb zákazníka

Balenie:
• všetky komponenty sa dodávajú v rozloženom stave

Viac informácií na: www.tart.eu
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