
стойкость к ударам, 
высокая прочность, 
большие нагрузки

ГАРАНТИЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ

разрешено использование 
в фармацевтической
и пищевой отраслях

+38 044 224-75-28
+38 098 108-80-20
+38 066 022-44-24
+38 063 491-71-61

sklad-plus.com.ua

ул. Бориспольская, 7 
офис 306, г. Киев, 02099

ПЛАСТИКОВЫЙ ПАЛЛЕТ

P20
Гигиенический 

поддон для 
стеллажного 

хранения

Размер: 1200x1000x150 мм

Нагрузки:
Стеллажные 1200 кг 

Динамические 1500 кг 
Статические 5000 кг

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО

изготовлено в Евросоюзе 
 на современном 

оборудовании

ООО «СКЛАД ПЛЮС»



благодаря характеристикам материала 
(линейный полиэтилен низкой плотности 
LLDPE) паллета отличается одновременно 
гибкостью и прочностью, поэтому противостоит 
ударам, сколам и имеет высокую химическую и 
температурную устойчивость, диэлектрична

литая конструкция поддона сконструирована 
для размещения и хранения тяжелых грузов 
на ярусах высотных стеллажей. 4-х сторонний 
подхват вилами гарантирует скорость 
обработки грузов складской техникой

Больше информации про модель на 
сайте: sklad-plus.com.ua

+38 044 224-75-28
+38 098 108-80-20
+38 066 022-44-24
+38 063 491-71-61

sklad-plus.com.ua

ул. Бориспольская, 7 
офис 306, г. Киев, 02099

ООО «СКЛАД ПЛЮС»

P20
ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ 

ГИГИЕНИЧНОСТЬПОВЕРХНОСТЬ

МАТЕРИАЛ

       Масса нетто: 21 кг
      Цвет изделия:
      темно-серый
      голубой
      Опции: 
      с антискользящим покрытием
      с бортами по периметру
      с гладкой поверхностью
      настила

ПРОЧНОСТЬ

сплошной верхний 
настил

антискользящее или 
гладкое покрытие

толстостенная 
прочная конструкция

стальные усилители в 
полозьях

долговечность 
ударопрочность

эксплуатационная 
выносливость

легкость мытья и 
дезинфекции

не требуют 
фитосанитарной 
обработки

https://sklad-plus.com.ua/ru/plastikovye-pallety/plastikovyj-poddon-p20-gigienicheskij-1200x1000-mm/


стійкість до ударів,
висока міцність,

великі навантаження

ГАРАНТОВАНА
ДОВГОВІЧНІСТЬ

ГІГІЄНІЧНА
СЕРТИФІКАЦІЯ

дозволено використання 
у фармацевтичній

та харчовій галузях

+38 044 224-75-28
+38 098 108-80-20
+38 066 022-44-24
+38 063 491-71-61

sklad-plus.com.ua

вул. Бориспільська, 7
офіс 306, м.Київ, 02099

ПЛАСТИКОВА ПАЛЕТА

P20
Гігієнічий піддон

для стелажного
зберігання

Розмір: 1200x1000x150 мм
Навантаження: 

Стелажні 1200 кг 
Динамічні 1500 кг 
Статичні 5000 кг

ЄВРОПЕЙСЬКА
ЯКІСТЬ

вироблено в Євросоюзі 
на сучасному обладнанні

ТОВ «СКЛАД ПЛЮС»



завдяки характеристикам  матеріалу (лінійний 
поліетилен низької щільності LLDPE) палета 

 відрізняється одночасно гнучкістю та міцністю, 
тому стійка до ударів, сколів та має високу 
хімічну та температурну стійкість, діелектрична

лита конструкція піддону сконструйована для 
розміщеня  і зберігання важких вантажів  на 
ярусах висотних стелажів; чотирьохсторонній 
підхват вилами гарантує швидкість обробки 
вантажів складскою технікою

       Маса нетто: 21 кг
      Колір виробу:

темно-сірий
блакитний
Опціі: 

      з антиковзаючим покриттям
      з бортами по периметру
      з гладкою поверхнею настила

+38 044 224-75-28
+38 098 108-80-20
+38 066 022-44-24
+38 063 491-71-61

sklad-plus.com.ua

вул. Бориспільська, 7
офіс 306, м.Київ, 02099

Більше інформації про модель на сайті: 
sklad-plus.com.ua

ТОВ «СКЛАД ПЛЮС»

P20
ПІДДОН ПЛАСТИКОВИЙ 

ГІГІЄНІЧНІСТЬПОВЕРХНЯ

МАТЕРІАЛ МІЦНІСТЬ

товстостінна міцна 
конструкція

не вимагають
фітосанітарної обробки

суцільний верхній
настил

антиковзаюче або
гладке покриття

сталеві підсилювачі
в полозах

довговічність
ударостійкість

експлуатаційна
витривалість

легкість миття та
дезинфекції

https://sklad-plus.com.ua/ua/plastikovye-pallety/plastikovyj-poddon-p20-gigienicheskij-1200x1000-mm/
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