
VERHUISBAKKEN EN DOLLIES

KWALITEIT BEWEZEN IN DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG

dekselkisten en 
beugelbakken

stabiel stapelbare dollies

precies één meter archief
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Door hun grepen makkelijk door twee man te dragen. Afmetingen 
geschikt voor ordners en archiefdozen. Deze bakken worden 
vaak meterbakken genoemd vanwege hun binnenwerkse lengte. 
Inzetbaar voor veel meer dan alleen archief, getuige de vele tien-
duizenden in gebruik zijnde bakken. Stalen beugels zorgen voor 
zeker stapelen. 

Perfect voor het verhuizen van één schap archief.

Desktop en monitor passen precies.

Beugelbakken zijn door hun 
constructie sterk (uit één stuk) 
en handig in gebruik. Boven 
je hoofd zijn ze in één zwaai 
op elkaar te zetten. Dankzij de 
beugels is precies mikken 
niet nodig. Bij deksels geldt 
hetzelfde voordeel. 

Opdruk (hier d.m.v. cliché).

No-nonsense stapelbaar/nestbare beugelkist, vaak ingezet voor het 
verhuizen van computers en beeldschermen. Vrijwel onverwoest-
baar en daardoor een garantie voor het veilig vervoeren van de 
kostbare inhoud. Leeg leveren ze 50% ruimtebesparing.

Flatscreen beeldschermen vervan-
gen steeds vaker de grote monito-
ren. Deze flatscreenbox met verze-
gelbaar deksel is uitermate geschikt 
om veilig een complete werkplek te 
verhuizen.

Naast de bekende meterbakken 
is er ook een handzamere halve 
variant beschikbaar. Net als de 
grote broer leverbaar met deksel of 
beugels en perfect door elkaar te 
stapelen en te nesten.

art.nr. afmeting mm  binnenmaat inhoud gewicht

A10130.500 met beugels 1160x480x342  1000x370x332 130 ltr 7,3 kg

A10125.500 met deksel 1160x480x360  1000x370x332 130 ltr 7,5 kg

A10075 met beugels 710x460x350  599x378x310 75 ltr 4,2 kg

A10080 met deksel 710x460x375  598x375x330 80 ltr 4,5 kg

art.nr. afmeting mm  binnenmaat inhoud gewicht

8 - 301 - 2B met beugels 800 x 600 x 500  700 x 470 x 465 180 ltr 8 kg

A10140 met deksel 750 x 570 x 480  570 x 480 x 420 140 ltr 7 kg 



Bak met opzetframe.
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Distributiebakken worden gebruikt voor heen-en-weer transport. 
De bakken zijn nestbaar, dit wil zeggen dat ze in lege toestand in 
elkaar geschoven kunnen worden. Dit kan tot 70 procent plaatswinst 
opleveren. Dekselkisten zijn zeker handig en sterk ook! Iedereen kan 
ermee overweg en er is altijd een maat voorhanden voor grote en 
kleine zaken. 

Vraag voor meer verzegelingen 
onze verzegelingenfolder aan of 
download deze vanaf de website 

De Unoluck containerverzegelingen 
voor tijdelijke opslag of internatio-
naal transport.

Omdat privacy belangrijk 
is, zijn al onze dekselkisten, 
nestbaar of opvouwbaar, te 
verzegelen. Dit kan door middel 
van eenvoudige kabelbinders, 
maar ook door genummerde 
zegels.

Voor het verzenden of verhuizen 
van kwetsbare producten, 
zoals computers, leveren wij 
opvouw bare bakken met buffer-
schuimplaten op de bodems 
en klittenband straps voor het 
fixeren van de inhoud.

Veelgebruikte bakken in de verhuisbranche zijn ook onze grootvo-
lume bakken. Met en zonder wieltjes stapelbaar. Maten varierend 
van 1040 x 640 x 550 mm tot 1200 x 800 x 800 mm. Hierboven staan 
de meest ingezette varianten afgebeeld. 

art.nr. afmeting mm  binnenmaat inhoud gewicht

ALR43265 400 x 300 x 265  338 x 254 x 240 20 ltr 2,1 kg

ALR43310 400 x 300 x 310  338 x 254 x 285 25 ltr 2,3 kg

ALR64310 600 x 400 x 310  514 x 350 x 285 54 ltr 3,2 kg

ALR64365 600 x 400 x 365  514 x 350 x 340 65 ltr 3,4 kg

ALR64400 600 x 400 x 400 514 x 350 x 375 70 ltr 3,7 kg

art.nr. afmeting mm  afmeting mm inhoud gewicht

1425/B bak op poten  1040 x 640 x 670 285 ltr 13,5 kg

1425/BR bak op 4 zwenkwielen  1040 x 640 x 670 285 ltr 16,5 kg

1 COP BR01 vacuümgevormd deksel  1040 x 640     - 2,0 kg

Verkrijgbaar in 5 maten, genest tot 70 procent plaatswinst
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Zwaarlast onderzetwagens stapelen onderling perfect.

Trekken is meestal gezonder dan 
(gebukt) duwen!

art.nr.:  C40002B - 101 - 38.5 afm. 1010 x 380 mm
art.nr.: 20080B   trekstang

art.nr.:  80 - 184 - 185 afm.   800 x 600 mm
art.nr.: 80 - 954 - 85 afm. 1200 x 800 mm

trekstang
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TRANSPORT-
ROLLERS

Een maatwerk transportroller die perfect past onder de 
meterbak! Met standaard kunststof hoeken en alumi-
nium tussenstukken zijn deze in combinatie met diverse 
wielen geheel naar wens te maken.

zwaarlast onderzetwagens van kunststof, 
belastbaar tot 500 kilo

Ook voor uw bakken met een 
bijzondere maatvoering kan 
er een gepaste transportrol-
ler gevonden worden. Door 
gebruik te maken van opzetstuk-
jes zijn deze transportrollers ook 
geschikt voor nestbare bakken. 

Neem voor meer informatie con-
tact op met een verkoper.

Op maat gemaakt voor iedere bak




