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ROZKŁADANE OPAKOWANIA DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA  

KLAPPY BOX  jest bardzo wytrzymałym i  praktycznym opakowaniem, które służy do 
transportu i magazynowania. Skrzynia KLAPPY BOX jest zbudowana z palety podstawowej, 
obudowy oraz wieka z dykty. W zależności od przewożonego / magazynowanego towaru  
istnieje możliwość wyposażenia skrzyń w funkcjonalne wypełnienia lub mocowania z  róż-
nych materiałów (pianka polietylenowa, drewno, plastik, karton itd.).

Zastosowanie:
KLAPPY BOX mają zastosowanie w różnych dzie- 
dzinach min. przemysł, handel, produkcja oraz 
 logistyka. Polecane są przede wszystkim w trans- 
porcie towarów wysoko podatnych na uszko-  
dzenia, droższych komponentów oraz materiałów 
technologicznych. Dużym plusem jest możliwość 
ponownego wykorzystania skrzyni jako opako-
wania zwrotnego. Przemyślane konstrukcje, a 
także wykorzystanie materiałów o wysokiej jakości 
sprawiają, ze skrzynie spełniają wymagania nawet 
najbardziej wymagających norm bezpieczeństwa, 
również tych dotyczących niebezpiecznych sub-
stancji, czy materiałów wybuchowych.
 

Zalety:
• wielokrotnego użytku

•  łatwo biodegradowalne oraz praktyczne  
w przechowywaniu

• bardzo wytrzymałe

• ekonomiczne

• łatwe w manipulacji

• szeroki wybór rozmiarów standardowych

• minimalizują koszty transportu

• ekologiczne

• szybko dostępne

• oszczędność miejsca na magazynie

KLAPPY BOX



Wykonanie:
• wielowarstwowa bardzo trwała dykta
• szeroki wybór standardowych rozmiarów
• możliwość wykonania skrzyń dokładnie według potrzeb klienta, w tym również z własnym logo
• różnorodne wyposażenie wewnętrzne (elementy mocujące) dopasowane do wymagań klienta
• projekt oraz produkcja wewnętrznego wyposażenia może być częścią dostawy.

Tabela standardowych rozmiarów:

Klappy boxy 
standardowa 

seria wymiarów

Wewnętrzne wymiary (mm) Zewnętrzne wymiary 
 (mm) brutto 

(kg)

poje- 
mność

(kg)

Obj.
wewnę- 

trzna 
(m3)

Powier- 
zchnia

podłogi 
(m2)długość szerokość wysokość długość szerokość wysokość

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

Oprócz standardowych rozmiarów produkujemy również KLAPPY BOXy dokładnie według potrzeb klienta.

Opakowanie:
• Wszystkie komponenty dostarczamy w rozłożonej postaci.

Więcej informacji na: www.tart.eu
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