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NÓŻKI DO PALET 580/730/850MM
Unikatowe nóżki do palety zamienią każdą paletę w stolik lub ekspozycję w parę
sekund. Łatwy do przenoszenia za pomocą wózka widłowego lub układarki!
Nóżki stanowią znakomitą alternatywę dla stołów magazynowych i blatów
roboczych. Wystarczy przymocować nogi do palety by w 20 sekund uzyskać stabilny
stół roboczy, stół wystawowy lub platformę o wytrzymałości do 500 kg.
Dostępne wysokości: 580 mm 730 mm lub 850 mm (z paletą) oraz pokrowiec na
paletę (sprzedawany osobno)
Materiał: stalowa rura
Obróbka powierzchni: powłoka cynkowa
Zastosowanie: Wszędzie są załadowane palety.
Identyfikacja:
ID:
Wysokość (z paletą)
Ładowność w kg
Szerokość w mm:
Waga:
Wymiary:
Materiał:
Obróbka powierzchni:
Dostępność
Cena netto

PB 580
2541010580
580 mm
500 kg
800 mm
6 kg
1,5 x 80 x 46 cm
Stalowa rura
Powłoka cynkowa
26 szt.
230 zł

PB 730
2541010730
730 mm
500 kg
800 mm
7 kg
1,5 x 80 x 61
Stalowa rura
Powłoka cynkowa
78 szt.
250 zł

PB 850
2541010850
850
500 kg
800 mm
8 kg
1,5 x 80 x 73 cm
Stalowa rura
Powłoka cynkowa
Planowany termin dostawy maj 2021
270 zł

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu
Czas realizacji zamówienia: 3-14 dni roboczych
Faktura VAT
Gwarancja 12 miesięcy
Powyżej 5 szt. - rabat 5 %
Powyżej 10 szt. - rabat 10%
Pokrowiec na paletę - 170 zł netto
Ważność oferty 14 dni lub do wyczerpania zapasów*

Ponadto w ofercie artykuły do kompleksowego zaopatrzenia logistyki i produkcji w tym min.:
folia stretch, kartony, taśmy, wypełniacze stoły i regały magazynowe, oraz odbojniki, wózki paletowe i wiele innych
produktów.
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Niniejsza korespondencja objęta jest tajemnicą handlową, na której ujawnienie nie wyraża zgody zarząd OPW POLAND Sp. z o.o.
Niniejsza korespondencja nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego.
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu. Zdjęcia i ceny mają charakter poglądowy. Szczegóły ustalane indywidualnie.

