
PALLETBOXEN 

MET VLAKKE  
BINNENWAND 

1200 X 1000

6 Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website www.engels.eu

 palletboxen zijn lever-
baar op 4 poten en 3 sleden.

Ruimte voor label/logo/trac-
king op elke zijde.

Antislipdoppen mogelijk.

Bak is voorzien van 3 uitloop-
voorzieningen van 1 of 2 inch  
op lange zijde, korte zijde en 
bodem. 

Tap en stop 
tbv uitloop.  

Productkenmerken:
• Vervaardigd uit slagvast

kunststof (HDPE)
• Food grade of recycle

materiaal
• Hygiënisch ontwerp
• Weer- en UV-bestendig
• In de stapel belastbaar tot

3500 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(1108 x 908 x 600 mm binnenwerks) 
gewicht 36,6 kg

art.nr. omschrijving

PB-121076-0331-9 op 3 sleden

Korting per stapel (4 stuks)

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(1108 x 908 x 600 mm binnenwerks)
gewicht 37,5 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(1108 x 908 x 600 mm binnenwerks)
gewicht 36,6 kg

art.nr. omschrijving

PB-121076-0F00-7 op 3 sleden

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

PB-121076-0301-7 op 3 sleden

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

D-1091-700 oplegdeksel 

1200 x 1000 mm
gewicht 7,6 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(108 x 908 x 600 mm binnenwerks) 

gewicht 33,5 kg

art.nr. omschrijving

PB-121076-0430-9 op 4 poten

Korting per stapel (4 stuks)

De Engels E-line industriële palletboxen leveren wij in de afmeting 
1200 x 1000 x 760 mm. Deze zeer scherp geprijsde palletboxen wor-
den vervaardigd uit het slagvaste HDPE materiaal. Er is een grijze 
levensmiddelen echte versie, maar we leveren ook een zwarte vari-
ant van gerecycled materiaal. De recycle variant is goed voor het 
milieu en nog aantrekkelijker geprijsd dan de food-grade variant.

E-line palletboxen kenmerken zich door het uitgekiende, hygiëni-
sche, moderne ontwerp. Ze zijn licht van gewicht, maar kunnen door
verstevigingen op de juiste plaats, worden ingezet op plaatsen waar
men een robuuste, sterke taaie bak nodig heeft.

De standaard uitvoeringen zijn met 3 sleden, maar we leveren de 
E-line palletboxen ook op 4 poten.




