
Fresh Box

 ▘Dobra wentylacja zapewnia optymalne 
dojrzewanie produktów

 ▘Do prezentowania produktów świeżych 
suchych lub chłodzonych

 ▘Zaokrąglone naroża wewnętrzne chronią 
owoce i warzywa

 ▘Zoptymalizowany do świeżych owoców i 
warzyw

 ▘Odpowiedni do wyrobów mięsnych

Wytrzymały, bezpieczny dla żywności, plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku (PPWU) 
do wszystkich rodzajów świeżych owoców i warzyw. Dzięki dużej odporności i wytrzymałości 
zapewnia lepszą niż opakowanie jednorazowe ochronę produktów przed uszkodzeniami 
podczas transportu i przechowywania. Idealny do prezentacji produktów w punktach 
sprzedaży detalicznej (POS). Dostępny w dziewięciu rozmiarach.

Twoje korzyści

Ochrona produktów

 ▘Wytrzymała konstrukcja i bezpieczne układanie 
zabezpieczają świeże produkty spożywcze

 ▘W porównaniu do opakowania jednorazowego pojemniki 
wielokrotnego użytku IFCO redukują o ponad 96 % 
uszkodzenia świeżych owoców i warzyw

 ▘Utrzymuje maksymalną świeżość i jakość produktów w 
całym łańcuchu dostaw

Wygodne używanie

 ▘Szybkie rozkładanie ręcznie lub automatycznie

 ▘Łatwe układanie przy minimalnym wysiłku

 ▘Ergonomiczna konstrukcja z uchwytami z czterech stron

Idealna prezentacja produktów

 ▘Kupujący wolą produkty prezentowane w pojemnikach 
IFCO niż w opakowaniach jednorazowych

 ▘Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki szybkiej i łatwej 
wymianie w działach produktów świeżych

Korzyści w zakresie zrównoważonej działalności

 ▘Wielokrotne użytkowanie przez wiele lat eliminuje odpady

 ▘Po okresie eksploatacji materiały utylizuje się do produkcji 
nowych pojemników

 ▘Redukcja odpadów, zanieczyszczenia środowiska i 
wykorzystywania zasobów naturalnych

Maksymalna wygoda dzięki standaryzacji

 ▘Kompatybilne ze wszystkimi innymi pojemnikami 
wielokrotnego użytku IFCO

 ▘Zgodne ze wszystkimi standardowymi paletami

 ▘Opcjonalne grafiki i etykiety do znakowania

 ▘Dostępne i serwisowane w ośrodkach sieci serwisowej 
IFCO



Powyższe informacje nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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Wymiary i specyfikacje

4  Docisnąć krótsze boki do środka i złożyć

5  Złożyć dłuższe boki na już złożone krótsze boki

1  Podnieść dłuższe boki

2  Podnieść krótsze boki za uchwyt i zablokować

3  Wcisnąć naroża w szczeliny, aby zaskoczyły wszystkie 
zaczepy

Uwagi odnośnie użytkowania
Rozkładanie Składanie Układanie

Wymiary* Logistyka Masa* Maks. 
obciążenie

D × S × W (mm) Maks. wysokość ładunkowa 2400 mm** Tara w g W kg

Typy Wymiary 
zewnętrzne

Użytkowe wymiary 
wewnętrzne

Liczba paletek na  
europaletę*** Liczba warstw

ST34xx
ST3415 400 x 300 x 169 370 x 270 x 145 112 14 1130 8

ST3421 400 x 300 x 234 370 x 270 x 211 80 10 1410 12

ST64xx

ST6408 600 x 400 x 99 570 x 370 x 75 100 25 1365 8

ST6410 600 x 400 x 119 570 x 370 x 95 80 20 1470 10

ST6413 600 x 400 x 159 570 x 370 x 135 60 15 1690 13

ST6416 600 x 400 x 180 570 x 370 x 156 52 13 1830 15

ST6418 600 x 400 x 206 570 x 370 x 182 44 11 1950 18

ST6421 600 x 400 x 234 570 x 370 x 211 40 10 2110 22

ST6424 600 x 400 x 258 570 x 370 x 234 36 9 2390 25

* Tolerancja wymiarów i masy wynosi +/–1,5 %  |  ** Uwzględniając wysokość europalety  |  *** Rozłożone paletki

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów

* Uwzględniając wysokość palety  |  PPWU = Plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku

Materiał    Kopolimer PP Kolor    Jasnozielony (Pantone 354 C) Zakres temperatur    Stosowanie od 0 °C do + 50 °C

Właściwości    Gwarantowana długotrwała intensywność koloru, odporność na promienie UV, bezpieczne dla żywności

Wysokość po złożeniu    36 mm

Liczba pojemników w pojeździe dostawczym (33 palety) Typ ST34xx = 16368 Typ ST64xx = 8184

Liczba PPWU na europaletę, ex depot (wys. 2400 mm*) Typ ST34xx = 496 Typ ST64xx = 248


