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SKRZYNKI DO 
ZASTOSOWAŃ 
PRZEMYSŁOWYCH

WYTWORZONY 
NEUTRALNY POD 

WZGLĘDEM  
EMISJI CO2



Nasza szybkość i elastyczność nie ma 
sobie równych w branży. Idealnie zgra-

ny zespół, krótkie drogi i czasy reakcji 
oraz najwyższa precyzja projektowania 

i wykonania. W ten sposób EUROPLAST 
tworzy decydującą wartość dodaną dla 

swoich klientów.

Pionier projektowania nowych, zaso-
booszczędnych metod produkcyjnych 

zasłynął na międzynarodowym rynku 
wybitnymi kompetencjami technolo-

gicznymi oraz innowacyjnymi produk-
tami, jak pojemniki cienkościenne. Opa-

tentowane technologie ułatwiają pracę 
użytkowników w branży zagospoda-

rowania odpadów oraz wydłużają cykl 
życia produktów. EUROPLAST tworzy 

solidne i lekkie konstrukcje, otwierając 
nowe możliwości zastosowania w trans-

porcie i składowaniu.

OD PONAD 20 LAT EUROPLAST  
NALEŻY DO NAJWIĘKSZYCH  
ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA  
TWORZYW SZTUCZNYCH  
W EUROPIE. 

NASZA SIEĆ SPRZEDAŻY 
W EUROPIE

NAJSZYBSZA DROGA 
DO ROZWIĄZANIA

EUROPLAST

JCO PLASTIC

NASI DYSTRYBUTORZY



PRACUJ NA 
LEKKO! 

Optymalizacja 
masy własnej 

pojemnika 
przy pełnej 

funkcjonalności 
przez cały okres 

eksploatacji.

W HARMONII 
Z NATURĄ!

Pionier 
projektowania 

nowych, 
zasobooszczędnych 

metod produkcji.

KAŻDY 
DZIEŃ SIĘ 

LICZY!

Krótkie drogi 
i szybka reakcja 

przynoszą 
olbrzymie 

korzyści dla 
klientów.

KNOW HOW!

Szerokie spektrum 
wiedzy fachowej 

i kompetencji 
w zakresie 

przetwórstwa 
materiałów, 

technologii produkcji 
i praktycznego 
zastosowania.

ZAUFANIE 
I DOŚWIAD-

CZENIE!

Przyroda jest 
naszym najważniej-
szym dobrem. Re-
alizujemy dostawy 
tak szybko, jak to 

konieczne. Liczy się 
każdy dzień. Pracu-
jemy w najprostszy 

możliwy sposób. 
Ponieważ part-

nerstwo wymaga 
zaufania i doświad-

czenia.

NASZE CERTYFIKATY

OFERTA NASZYCH USŁUG



POJEMNIK NA SUROWCE WTÓRNE ROLNICTWO PRZEMYSŁ REALIZACJA ZLECEŃ

Europlast reserves the right to carry out improvements and alteriations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

PALETY LOGISTYCZNE LIGHTFLEX 
PALETY

A4 A4L HYGIENE LIGHTFLEX
1200 x 800 mm 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm1200 x 800 mm /  

1200 x 1000 mm
Paleta wielorazowego użytku 
o większej ładowności. 

Specjalna wersja dla przemy-
słu spożywczego.

Lekka, zajmująca mało miejsca 
paleta do układania na stosie.

Paleta wielorazowego użyt-
ku o mniejszej ładowności. 

Palety z HDPE, wytwarzane metodą formowania wtryskowego. Odporne na 
działanie czynników atmosferycznych i dopuszczone do kontaktu z żywnością.

610 litrów CT/R3

520 litrów CT/H1

610 litrów CT/R4

520 litrów CT/H2

400 litrów CT/S2

280 litrów CT/F

1200 x 1000 x 760 mm

Niezwykle odporny pojemnik
transportowy i magazynowy, 
zamknięty znak UN.

1165 x 800 x 800 mm

Wszechstronny pojemnik ma-
gazynowy o wymiarach palety 
euro.

1200 x 1000 x 760 mm

Niezwykle odporny pojemnik
transportowy i magazynowy, 
perforowany.

1200 x 800 x 800 mm
Wszechstronny pojemnik 
magazynowy o wymiarach 
palety euro z gładkimi ścianami 
zewnętrznymi.

1200 x 1000 x 580 mm

Niezwykle odporny pojemnik 
transportowy i magazynowy 
o mniejszej wysokości, perforowany.

1000 x 640 x 650 mm

Lekki pojemnik magazynowy z 
uchwytami.

400 litrów CT/S2

195 litrów CT/H3

1200 x 1000 x 580 mm

Niezwykle odporny pojemnik 
transportowy i magazynowy 
o mniejszej wysokości,  
zamknięty.

1200 x 800 x 400 mm

Wszechstronny pojemnik ma-
gazynowy o mniejszej wyso-
kości. znak UN.

ECO BOX – 610 LPOJEMNIK NA BATERIE 16 L

1200 x 1000 x 760 mm

Niezwykle wytrzymały pojemnik 
transportowy i magazynowy, 
zamknięty.

400 x 300 x 240 mm

Solidny zbiorczy pojemnik na baterie 
do przechowywania, przewożenia i 
składowania zużytych baterii.

CT/H3 - ADR 
1200 x 800 x 400 mm

CT/S2 - ADR 
1200 x 1000 x 580 mm

CT/H2 - ADR 
1200 x 800 x 800 mm

CT/R3 - ADR 
1200 x 1000 x 760 mm

ADR
APPROVED

Kontenery wraz  
z pokrywami i pasami mocującymi 
są przystosowane do transportu towarów 
niebezpiecznych zgodnie z zasadami  
bezpieczeństwa ADR.

Zredukowany ślad węglowy 

Reduced CO2 Footprint



Praktyczne zalety

> Wysoka ładowność i rewelacyjna wytrzymałość.

>  Odporność na działanie temperatury i czynników 
atmosferycznych (od -25°C do +40°C).

>  Higiena: łatwa w czyszczeniu, spełnia wymogi 
rozporządzenia UE w sprawie higieny środków 
spożywczych.

>  Dzięki niewielkiej masie: łatwe przenoszenie i ulga dla 
użytkownika.

>  Ochrona środowiska: oszczędność zasobów ze 
względu na zdatność do recyklingu. Zużywające się 
części, jak listwy poprzeczne i stopki, mogą zostać 
wymienione.

>  Oszczędność powierzchni dzięki możliwości 
układania w stos.

>  Możliwość oznakowania (wytłoczenie znaku logo  
i tekstu oraz numerów).

>  Możliwość pomalowania na różne kolory w celu 
ułatwienia identyfikacji.

>  Wyposażenie dodatkowe, jak kółka, pokrywa, korki 
spustowe, zamknięcia ...

> Niższy koszt niż wersji metalowej.

OPIS TECHNICZNY

Materiał

>  Surowiec HDPE  
(High Density Polyethylen), 
lakier i dodatki są dopuszczo-
ne do kontaktu z żywnością.

>  Ten materiał jest ponadto 
odporny na wiele kwasów. 
Dzięki temu skrzynki nadają 
się przykładowo także do 
zbiórki zużytych baterii. 

Techniczne
zalety

>  1200 x 1000 mm  
= standard branżowy

>  1200 x 800 mm  
= wymiar palety euro

>  Wersje z listwami poprzecz-
nymi, które można opróżniać 
za pomocą wózka widłowego

>  Bezemisyjna produkcja — 
brak spalin

>  Chłodzenie przy użyciu prądu 
z rzeki Drawy w Austrii

Ekologiczne
zalety
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