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PoPis

SeaCont je ideálním obalem pro námořní přepravu 
ve 40“ kontejnerech. SeaCont je přepravní paletový 
box, který svými vnějšími rozměry zaručuje nejlepší 
využití prostoru v kontejneru. 

Přepravní box z vlnité lepenky je dodáván 
ve složeném plochém stavu a je fixován na speciální 
IPPC paletě jako kompletní set. 

Víko boxu je opatřeno kvalitním lepicím páskem, 
takže je zajištěna maximální ochrana před 
neoprávněnou manipulací a celoplošné uzavíratelné 
dno znemožňuje zásah do obalu ze spodní strany.

Paletový box se může jednoduše složit jednou 
osobou a díky praktické výklopné stěně také 
snadno obsluhovat. 

seaCont

Materiál 2.92 bC

Nosnost  450 kg staticky

Vnitřní rozměry 1.120 x 960 x 790 mm

Vnější rozměry 1.140 x 980 x 940 mm

VLAsTNosTi

MANiPULACE

box je dodáván 
složený v plochém 

stavu a lze jej jednou 
osobou jednoduše 

seskládat.

Díky praktické 
výklopné stěně lze 

obal jednoduše
naplnit.

box je s horním 
víkem spojen vysoce 

kvalitním lepícím 
páskem...

...a lze jej opět 
jednoduše otevřít 

díky perforaci.
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soLUTioNs

VÝHoDY bezpečnostní prvky chrání
proti neoprávněnému otevření. Celoplošné uzavíratelné 

dno znemožňuje zásah
do obalu ze spodní strany.

uzavíratelná výklopná 
stěna s vlnitým 
ořezem pro snadnou 
manipulaci s obsahem 
boxu.

box je fixován k paletě patkami
na protilehlých stěnách. tím je znemožněno
jeho sklouznutí z přepravní palety.

ŠETŘÍ MÍsTo - přepravní box je dodáván 
složený v plochém stavu, takže se šetří cenné 
místo při přepravě a skladování, a tím také 
náklady.

RYCHLÝ - je dodáván jako set na speciální 
IPPC paletě, odpadá tak časově náročná 
kompletace přepravního obalu.

BEZPEČNÝ - box je uzavřen vysoce kvalitním 
lepícím páskem, takže odpadá nutnost použití 
speciálních bezpečnostních lepicích pásek 
a přesto je zajištěna ochrana před otevřením.

 
PŘÁTELsKÝ K ŽiVoTNÍMU PRosTŘEDÍ 

Údaje odpovídají současnému stavu vědomostí, jsou nezávazné
a musí být případně přizpůsobeny místním podmínkám.
Nelze z nich odvodit právní nároky.

Produkt seaCont je patentován v rámci EU.

PŘEPRAVNÍ SkláDANý
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