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Vier opvouwbare bakken zijn samen even hoog als één uitgevouwen 
bak!

TRANSPORT-
BAKKEN

OPVOUWBAAR

EURONORM
VOUWBAKKEN

deksels 600 x 400 mmdeksels 400 x 300 mm

grondmaat 400 x 300 mm
(356 x 257 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 89 mm

grondmaat 600 x 400 mm
(556 x 357 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 89 mm

Vouwbakken van nagenoeg onbreekbare polypropyleen, vorst- en 
hittebestendig. Met degelijke scharnieren en gladde binnenkanten. 
Het is mogelijk om te stapelen op de RAKO serie. Met veel accessoi-
res leverbaar, zoals verzegelingen, etikethouders, onderzetwagens.

art.nr. hoogte - gewicht

34-6422 225 mm - 2600 gr

34-6426 260 mm - 2800 gr

34-6430 300 mm - 3000 gr

34-6432 320 mm - 3050 gr

art.nr. hoogte - gewicht

34-4322 225 mm - 2000 gr

34-4326 260 mm - 2100 gr

34-4330 300 mm - 2300 gr

art.nr. omschrijving

34-4301-1 uit één stuk, scharnierend 
aan lange zijden  
(niet afgebeeld)

34-4301-2 gedeeld, scharnierend 
aan korte zijden (art.nr. 
staat voor één helft)

art.nr. omschrijving

34-6401-1 gedeeld, scharnierend 
aan lange zijden (art.nr. 
staat voor één helft)

34-6401-2 gedeeld, scharnierend 
aan korte zijden (art.nr. 
staat voor één helft)

Opvouwbare transportbakken 
met straps en deksels.

Voor het verzenden of verhui-
zen van kwetsbare producten, 
zoals computers, leveren wij 
opvouwbare bakken met buf-
ferschuimplaten op de bodems 
en klittenband straps voor het 
fixeren van de inhoud. Hieron-
der ziet u enkele voorbeelden. 

art.nr. omschrijving

34-6432 KBB 600 x 400 x 320 mm

34-950 KBB 800 x 600 x 465 mm

art.nr. omschrijving

643-66 vouwbare bak, Euronorm,  
met gesloten bodem en 
gesloten wanden,  
zonder deksel, blauw

Projectmatig leveren we onze 
transportbakken ook in andere 
kleuren. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
onze verkopers. 

grondmaat 600 x 400 x 320 mm, 66 ltr
(560 x 360 x 305 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 72 mm




