
Fresh Box

 ▘Design cu bună ventilare pentru coacere 
optimă

 ▘Adecvată pentru expunere atât la  
loc rece cât și la loc uscat

 ▘Colțurile interioare rotunjite protejează 
fructele și legumele

 ▘Optimizată pentru fructe și legume 
proaspete

 ▘Adecvată de asemenea pentru carne

Un container din plastic reutilizabil (CPR) pentru toate tipurile de fructe și legume proaspete. 
Robustă și durabilă, reduce semnificativ deteriorarea produselor în timpul transportului 
și depozitării, comparată cu ambalaj de unică folosință. Este de asemenea ideală pentru 
expunere într-un punct de vânzare (PV) Disponibilă în nouă variante de dimensiuni.

Beneficiile tale

Vă protejează produsele

 ▘Construcția solidă și stivuirea în siguranță protejează 
alimentele proaspete

 ▘Comparate cu ambalaj de unică folosință, CPR-urile 
IFCO reduc deterioararea în timpul ambalării fructelor și 
legumelor cu peste 96%

 ▘Menține prospețimea maximă a produsului și calitatea pe 
tot parcursul lanțului de aprovizionare

Mânuire eficientă

 ▘Depliere rapidă manuală sau automată

 ▘Stivuire ușoară cu minimum de efort

 ▘Design ergonomic cu mânere pe toate cele patru laturi

Ideală pentru expunere în magazin

 ▘Comercianții preferă pentru expunere CPR-urile IFCO în 
locul ambalaj de unică folosință

 ▘Rapid și ușor de înlocuit în raioanele de legume și fructe 
proapspete, salvând timp și bani

Vă ajută să funcționați mai durabil

 ▘Reutilizabilă pentru mulți ani, eliminând deșeurile

 ▘După terminarea duratei de viață, materialul se reciclează 
în noi CPR-uri

 ▘Deșeuri, poluare reduse și folisirea resurselor naturale

Standardizată pentru comoditate maximă

 ▘Compatibilă cu toate celelalte CPR-uri IFCO

 ▘Compatibilă cu toți paleții standard 

 ▘Grafică opțională și etichete pentru branduire

 ▘Colectare și service prin toată rețeaua centrelor de 
service-uri IFCO



Toate informațiile sunt fără garanție și pot face obiectul schimbării fără notifi care.
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Dimensiuni și specificații

4  Presați înăuntru pereții de pe lățime și pliați-i în jos

5  Pliați în jos părțile de pe lungime peste părțile laterale pliate

1  Trageti în sus părțile de pe lungime

2  Trageți de mâner în sus părțile laterale până ce acestea 
se blochează în locurile lor

3  Împingeți colțurile în fante până ce fiecare clapetă este 
cuplată

Note pentru utilizare
Depliere Pliere Stivuire

Dimensiuni* Logistica Greutate* Sarcina
maximă

L x l x h (mm) Înălțime la încărcare maximă 2400 mm** Tară in g În kg

Tipuri Dimensiuni
exterioare

Dimensiuni
interioare
utilizabile

Numărul  
tăvilor într-un  
Euro palet***

Numărul
straturilor

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

* Dimensiune și toleranță la greutate este +/–1,5 %  |  ** Include înălțimea Euro paletului  |  *** Tăvi nepliate

Alte informații aplicabile tuturor tipurilor

* Inclusiv înălțimea paletului  |  CPR = Container din plastic reutilizabil 

Material    Copolimer PP Culoare    Verde deschis (Pantone 354 C) Intervalul de temperatură    Utilizabil de la 0 °C la + 50 °C

Propietăți    Intensitatea culorii garantată pe toată durata utilizării, rezistent la radiații UV, sigură pentru alimente

Înălțime de stivuire pliată    36 mm

Cantitate livrată într-un camion (33 paleți) Tip ST34xx = 16368 Tip ST64xx = 8184

Cantitate CPR-uri într-un Euro palet ex depot (înălțime 2400 mm*) Tip ST34xx = 496 Tip ST64xx = 248


