
Fresh Box

 ▘Dobre odvetraná konštrukcia na optimálne 
dozrievanie

 ▘Vhodné na vystavenie v chladiacom boxe aj 
mimo neho

 ▘Zaoblené vnútorné rohy chránia ovocie a 
zeleninu

 ▘Optimalizované pre čerstvé ovocie a zeleninu

 ▘Vhodné aj na mäso

Pevná, opakovane použiteľná plastová prepravka (RPC) na potraviny, určená pre všetky 
druhy čerstvého ovocia a zeleniny. Vďaka svojej pevnosti a odolnosti sa u nich v porovnaní 
s jednorázovým obalom významne znižuje riziko poškodenia produktov počas prepravy a 
skladovania. Sú ideálne aj na vystavovanie v predajniach. Dostupné v deviatich veľkostiach.

Beneficiile tale

Chránia produkty

 ▘Vďaka pevnej konštrukcii a bezpečnému systému 
ukladania na seba chránia čerstvé potraviny

 ▘V porovnaní s jednorázovým obalom znižujú prepravky RPC 
spoločnosti IFCO škody na čerstvom ovocí a zelenine, ktoré 
sa vzťahujú na obal, o viac ako 96 %

 ▘Maximálne zachovávajú čerstvosť a kvalitu produktov v 
rámci celého zásobovateľského reťazca

Efektívna manipulácia

 ▘Rýchle manuálne alebo automatizované rozloženie 

 ▘Jednoduché ukladanie na seba s minimálnym úsilím 

 ▘Ergonomický dizajn s rúčkami na štyroch stranách

Ideálne na vystavenie v predajni

 ▘Zákazníci uprednostňujú vystavenie tovaru v 
prepravkách RPC spoločnosti IFCO pred vystavením 
v jednorázovom obale

 ▘Dajú sa rýchlo a ľahko vymeniť v oddelení čerstvého ovocia 
a zeleniny, čím sa šetrí čas i peniaze

Napomáhajú trvalo udržateľnej prevádzke

 ▘Opakovane použiteľné mnoho rokov, zmenšujú množstvo 
odpadu

 ▘Po ukončení životnosti sa materiál recykluje na nové 
prepravky RPC

 ▘Zníženie tvorby odpadu, znečisťovania a využitia 
prírodných zdrojov

Typizované pre maximálne pohodlie

 ▘Kompatibilné so všetkými ostatnými prepravkami IFCO

 ▘Kompatibilné so všetkými štandardnými paletami

 ▘Dostupná je voliteľná grafika a nálepky na označovanie

 ▘Zhromažďujú a opravujú sa v rámci siete servisných 
centier spoločnosti IFCO



Všetky informácie sú bez záruky a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

IFCO SYSTEMS Slovakia s.r.o.
Ďalšie informácie nájdete na stránkach IFCO.com.

Rozmery a technické údaje

4  Zatlačte krátke bočné steny dovnútra a sklopte

5  Sklopte dlhé strany na zložené krátke strany

1  Vytiahnite nahor dlhé strany

2  Pomocou rúčok ťahajte nahor krátke bočné steny, kým 
sa nezablokujú na mieste

3  Zatlačte rohy do drážok, kým všetky spoje nezapadnú

Poznámky o používaní
Rozloženie Zloženie Uloženie na seba

Rozmery* Logistika Hmotnosť * Max. 
nosnosť

D x Š x V (mm) Maximálna výška pri  
naložení 2400 mm** Hmotnosť obalu v g V kg

Typy Vonkajšie 
rozmery

Vnútorné 
rozmery

Počet  
prepraviek na

palete***
Počet vrstiev

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

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia +/–1,5 %  |  ** Zahŕňa výšku europalety  |  *** Rozložené prepravky

Iné informácie týkajúce sa všetkých typov

* Vrátane výšky palety  |  RPC = Reusable Plastic Container (opakovane použiteľná plastová prepravka)

Materiál    PP kopolymér Farba    Svetlozelená (Pantone 354 C) Rozsah teplôt    Použiteľné od 0 °C do + 50 °C

Vlastnosti    Zaručená sýtosť farby po celú dobu životnosti, odolné voči UV žiareniu, bezpečné pre potraviny

Stohovacia výška po zložení    36 mm

Dodávané množstvo v nákladnom aute (33 paliet) Typ ST34xx = 16368 Typ ST64xx = 8184

Množstvo prepraviek RPC na europalete zo skladu (výška 2400 mm*) Typ ST34xx = 496 Typ ST64xx = 248
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