
 

STYRON, a legjobb Partner Önnek

web oldal:    www.muanyag-raklapok.hu

STYRON: 

„A minőség az alapja a piacnak”

SZABVÁNYOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Vásároljon közvetlenül a gyártótól! Gyorsabban és 
egyszerűbben intézheti megrendeléseit, ha 
közvetlenül a gyártóval tartja a kapcsolatot.

A STYRON KFT.  Értékesítési Csapata az Ön igényeire 
szabva alakítja ki ajánlatát és segít megtalálni 
a legjobb, és leghatékonyabb megoldásokat rá.

Lépjen kapcsolatba velünk a +36.29.629.030/111 
telefonszámon

A STYRON Kft. 2006-tól kezdte meg saját fejlesztésű műanyag 
raklapok és ládák gyártását. Célunk, hogy felhívjuk a ;gyel-
met Partnereink számára a műanyag raklapok előnyeire, mely 
a mai korszerű raktározás elengedhetetlen termékei. Környe-
zetkímélő hatásai vitathatalanok, mely idővel költségkímélőb-
bé teheti vállalkozását. A jó piaci áron és minőségen felül a 
Sryton Kft. egyedi színű raklapok gyártását is vállalja, mely 
lehetővé teszi, hogy vállalkozása kitűnjön 
a piaci szereplők közül, és biztosítja hogy 
saját logisztikai eszközeik kerüljenek 
visszaszállításkor telephelyükre.

KOMPLETT LOGISZTIKAI RENDSZERT SZÁLLÍTUNK  

H-2243 Kóka, Zsámboki út ipartelep

Tel.: +36 29 629 030 / 111

Mobil: +36 30 499-0448

E-mail: istvanhorvaczy@styron.hu

www.styronraklap.hu

TARTÓSSÁG

A termék nagy mértékben ellenáll a külső környezeti 

hatásoknak. Nincs folyadékfelszívódás, nem gombásodik/

penészedik, ami garantálja a hosszú élettertamot.

EGYSZERŰSÉG

Termékeinket közvetlenül, akár készletről is azonnal megrendelheti  

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁG

A műanyag előnye az újrahasznosíthatóság. 

Minden termékünk 100%-ban újrahasznosítható.

600 x 400 mm-es szállító kocsi, műanyag,

4 kerékkel

MŰANYAG RAKLAPOK

*

DOLLY 6040

 

Mechanical Characteristics

Méretek (H x Sz x M) 600 mm x 400 mm x 162 mm

Súly 3,20 kg

Alapanyaga ABS

Alapszín Kék

Belső méret N/A

40 literTérfogat

-Egyéb adat

*Minden terhelési adat csak egyenletesen elosztott terhelés esetén érvényes!

ABS - akrilnitril-butadién-sztirol

Az ABS egy kopolimer, melyet akrilnitril és sztirol butadién jelenlétében történő 

polimerizálásával állítanak elő. A három alkotó komponens mennyisége változó. 

15-35 %-ban  akrilnitril, 40-60 %-ban sztirol és 5-30 %-ban butadién alkotja. A nitril 

csoportok biztosítják az ABS keménységét, a sztirol adja a fényes, ellenálló felszínt, 

míg a butadiénnek köszönhetően alacsony hőmérsékleten is megtartja a műanyag 

a rugalmasságát. A sztirol csoporthoz sorolják, mely csoport tagjai napjainkban a 

legszélesebb körben alkalmazott műanyagok. ABS keménységét, a sztirol adja a 

fényes, ellenálló felszínt, míg a butadiénnek köszönhetően alacsony hőmérsékleten 

is megtartja a műanyag a rugalmasságát. A sztirol csoporthoz sorolják, mely csoport 

tagjai napjainkban a legszélesebb körben alkalmazott műanyagok.


