
ROZLOŽITELNÝ PŘEPRAVNÍ A SKLADOVACÍ OBAL  

KLAPPY BOX  je vysoce odolný praktický přepravní a skladovací obal.  
Bedna KLAPPY BOXU se skládá z podkladové palety, pláště a víka z překližky.  
V závislosti na přepravovaném/skladovaném produktu je možné bednu vybavit funkčními 
výplněmi nebo fixacemi z různých materiálů (pěnový polyetylen, dřevo,plast, karton atd.).

Použití:
KLAPPY BOXy mají široké uplatnění v různých  
oblastech průmyslu, obchodu, výroby a logistiky. 
Jsou doporučovány především pro přepravu  
zboží vysoce náchylného na poškození, dražších 
komponentů a technologických celků.  
Velkou výhodou je možnost jejich opakovaného 
použití jako vratného obalu. 
Promyšlená konstrukce a použité velmi odolné  
materiály vyhovují i těm nejnáročnějším pevnost-
ním kritériím pro přepravu a skladování,  
např. i nebezpečných látek a výbušnin. 

Výhody:
• opakovaně použitelný

• snadno rozložitelný a velmi skladný

• vysoce odolný

• ekonomicky výhodný

• jednoduše manipulovatelný

• široká škála standardních rozměrů

• minimalizuje přepravní náklady

• ekologický

• rychle dostupný

• šetří skladovací prostory
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Provedení:
• vícevrstvá vysoce odolná překližka
• velká variabilita standardních rozměrů
• možnost provedení přesně podle potřeb zákazníka včetně vlastního loga
• variabilní vnitřní vybavení (např. fixační prvky) dle potřeb zákazníka
• návrh i výroba vnitřního vybavení může být součástí dodávky

Tabulka standardních rozměrů:

Klappy boxy 
standardní 

rozměrová řada

vnitřní rozměry (mm) vnější rozměry (mm)
brutto 

(kg)
nosnost 

(kg)

vnitřní  
objem 

(m3)

plocha  
podlahy 

(m2)délka šířka výška délka šířka výška

Klappy box S1 380 280 280 408 308 412 5 200 0,03 0,13

Klappy box S2 580 380 380 608 408 512 9 300 0,08 0,25

Klappy box S3 780 580 380 808 608 512 14 500 0,17 0,49

Klappy box S4 780 580 580 808 608 712 17 500 0,26 0,49

Klappy box S5 1180 780 580 1208 808 712 26 700 0,53 0,98

Klappy box S6 1180 780 780 1208 808 912 30 900 0,72 0,98

Klappy box S7 1180 980 780 1208 1008 912 33 1000 0,90 1,22

Vedle standardních rozměrů vyrábíme také KLAPPY BOXy přesně dle potřeb zákazníka

Balení:
• všechny komponenty se dodávají v rozloženém stavu

Více informací na: www.tart.cz
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