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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.

 
Dimension (L x W x T): 1200 mm x 1000 mm x 152 mm

Weight 13,0 kg

Raw material HD-PE

Default color Black

Dynamic load 1500 kg

3000 kg

Other

Static load

.......... kgHigh rack

Without metal reinforcement

*

*

*

 
Méretek (H x Sz x M) 1200 mm x 800 mm x 200 mm

Súly 2,00 kg

Alapanyaga PP

Alapszín Fekete

Dinamikus teherbírás N/A

N/A

Kivitel

Statikus teherbírás

N/AÁllványozási teherbírás

N/A

Minden terhelési adat csak egyenletesen elosztott terhelés esetén érvényes!

KOMPLETT LOGISZTIKAI RENDSZERT SZÁLLÍTUNK  

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.

Műszaki jellemzők:

PP - Polipropilén

A polipropilén (rövidítése PP, összegképlete (C3H6)x) hőre lágyuló polimer, 

a vegyipar állítja elő és széles körben használják. A harmadik legelterjedtebb 

polimerizációs műanyag.

*


