
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

ПЛАСТИКОВАЯ ПАЛЛЕТА

P1
Облегченный

поддон
Размер: 1200x1000x160 мм 

Нагрузки:
Динамические 1000 кг

 Статические 2000 кг
Собственный вес

 6,5 кг 

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО

изготовлено в Евросоюзе  
на современном 
оборудовании

ООО «СКЛАД ПЛЮС»



сетчатый верх уменьшает собственный вес 
паллеты, ограничительные бортики надежно 
фиксируют груз при транспортировке, форма 
конструкции предусматривает вложения 
одного паллета в другой, что значительно 
экономит объем при хранении пустой тары

       Масса нетто 6,5 кг
      Цвет изделия:

 черный

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»

P1
ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ 

ГИГИЕНИЧНОСТЬПОВЕРХНОСТЬ

МАТЕРИАЛ ПРОЧНОСТЬ

сетчатая поверхность  
настила

      ограничительный
 бортик  по периметру

благодаря материалу (смеси полиэтилена HDPE / 
LLDPE) эксплуатационные характеристики паллеты 
отличается одновременно гибкостью и 
прочностью, поэтому отлично противостоит 
ударам, сколам и имеет высокую химическую и 
температурную устойчивость, диэлектрична

толстостенная 
прочная конструкция

высокие нагрузки 
при малой массе 

долговечность 
ударопрочность

эксплуатационная 
выносливость

легкость мытья и 
дезинфекции

не требуют 
фитосанитарной 
обработки

https://sklad-plus.com.ua/ru/plastikovye-pallety/poddon-plastikovyj-p1-s-bortami-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

P1
Полегшений

 піддон
Розмір: 1200x1000x160 мм

Навантаження:
Динамічні 1000 кг 
Статичні 2000 кг

Власна вага 6,5 кг 

вироблено в Євросоюзі
на сучасному обладнанні

ЄВРОПЕЙСЬКА
ЯКІСТЬ

ТОВ «СКЛАД ПЛЮС»



сітчаста  міцна поверхня зменшуе власну вагу 
палети,  обмежувальні бортики фіксують вантаж 
при транспортуванні, форма конструкції  передбачає 
вкладання одного палета в інший, що значно 
заощаджує об`єм при зберіганні пустої тари

       Маса нетто: 6,5 кг
      Колір виробу:

чорний

Більше інформації про модель на сайті:
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

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

ТОВ «СКЛАД ПЛЮС»

P1
ПІДДОН ПЛАСТИКОВИЙ 

ГІГІЄНІЧНІСТЬПОВЕРХНЯ

МАТЕРІАЛ МІЦНІСТЬ

товстостінна міцна
конструкція

не вимагають
фітосанітарної обробки

сітчата поверхня 
настилу

обмежувальний 
бортик по периметру 

завдяки матеріалу (суміші поліетилену HDPE/
LLDPE) палета відрізняється одночасно гнучкістю 
та міцністю, тому стійка до ударів, сколів та 
механічним деформаціям має високу хімічну та 
температурну стійкість, діелектрична

високі навантаження 
при зменшеній вазі 

довговічність
ударостійкість

експлуатаційна
витривалість

легкість миття та
дезинфекції

https://sklad-plus.com.ua/ua/plastikovye-pallety/poddon-plastikovyj-p1-s-bortami-1200x1000-mm/
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