
Fresh Box

 Design bem 
ventilado para 
amadurecimento 
ideal do produto

 Adequada tanto 
para expositores 
refrigerados como 
secos

 Cantos internos 
arredondados 
protegem frutas, 
legumes e verduras

Uma embalagem plástica 
reutilizável (RPC) dobrável  
e segura para alimentos para 
todas as frutas, legumes e 
verduras. Robusta e durável, 
reduz significativamente 
os danos aos produtos 
durante o transporte e 
armazenamento quando 
comparada às embalagem 
de uso único. É ideal também 
para exposição em pontos 
de vendas. Disponível 
em nove tamanhos.

Uso 

Otimizada para frutas  
e hortaliças frescas, 
legumes e verduras

Protege seus produtos

A construção rígida e  
o empilhamento seguro 
protegem os alimentos 
frescos

Comparados às 
embalagem de uso único, 
os RPCs da IFCO reduzem 
os danos causados pelas 
embalagens em frutas  
e hortaliças frescas em 
mais de 96 %1

Mantém o frescor e a 
qualidade máxima do 
produto ao longo de toda  
a cadeia de suprimentos

Manuseio eficiente

Rápida montagem manual 
ou automatizada

Empilhamento fácil, 
seguro com o mínimo de 
esforço

Design ergonômico com 
alças nos quatro lados

Ideal para exposição  
na loja

Os consumidores preferem 
os RPCs da IFCO a 
embalagem de uso único 
para exposição2

Substituição rápida e fácil 
na seção de Hortifruti, 
economizando tempo e 
dinheiro

Ajuda você a operar de 
forma mais sustentável

Pode ser reutilizada por 
muitos anos, eliminando 
resíduos

Ao final da vida útil,  
o material é reciclado  
em novos RPCs

Redução de resíduos, 
poluição e uso de recursos 
naturais3

Padronizada para o 
máximo em conveniência

Compatível com todos  
os outros RPCs da IFCO 

Compatível com todos  
os paletes padrão

Possibilidade de 
propaganda através do 
encaixe de etiquetas

Uso compartilhado e 
manutenção na rede de 
centros de serviço da IFCO

1. Estudo do Grupo de Trabalho em Gestão 
de Cadeia Fria (da Universidade de Bonn, 
Instituto de Ciência Animal) e do Instituto 
Fraunhofer de Logística e Fluxo de Materiais, 
Determinação dos níveis de deterioração de 
frutas e hortaliças frescas de acordo com o 
tipo de embalagem, maio de 2013  
2. Pesquisa global sobre as preferências 
dos consumidores quanto à apresentação 
de frutas e hortaliças conduzida pela 
Brandcheck, 2016 
3. Avaliação Comparativa do Ciclo de Vida 
de Embalagens Plásticas Reutilizáveis 
conduzido pela Franklin Associates, uma 
divisão do Eastern Research Group (ERG), 
março 2017



A IFCO estabelece parcerias com produtores e varejistas para 
fornecer alimentos mais frescos e saudáveis em todo o mundo.
Para mais informações, visite IFCO.com.
Uma cadeia de suprimentos melhor serve a todos nós. Let’s eat.
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1  Puxe os lados maiores para cima
2  Puxe os lados menores para cima pela alça,  

até que travem no lugar
3  Pressione os cantos dentro das fendas até que 

todas as abas encaixem

1  Pressione os lados menores para dentro e dobre-os 
para baixo

2  Dobre os lados maiores para baixo sobre os  
lados menores

Dimensões e especificações

Dimensões* Logística Peso* Carga 
máxima

L x P x A (mm) Altura máxima de carga 2080 mm** Tara em g Em kg

Tipos Dimensões 
externas

Dimensões 
internas 

utilizáveis

Nº de caixas
por palete
PBR***

Número  
de camadas

Tipos
ST34xx

ST3415 400 x 300 x 169 370 x 270 x 145 80 10 1410 8

ST3421 400 x 300 x 234 370 x 270 x 211 – – 1130 12

Tipos
ST64xx

ST6408 600 x 400 x 99 570 x 370 x 75 125 25 1365 8

ST6410 600 x 400 x 119 570 x 370 x 95 100 20 1470 10

ST6413 600 x 400 x 159 570 x 370 x 135 75 15 1690 13

ST6416 600 x 400 x 180 570 x 370 x 156 65 13 1830 15

ST6418 600 x 400 x 206 570 x 370 x 182 55 11 1950 18

ST6421 600 x 400 x 234 570 x 370 x 211 50 10 2110 22

ST6424 600 x 400 x 258 570 x 370 x 234 45 9 2390 20

* Possíveis Tolerâncias +/- 1,5%  |  ** Inclui altura do palete Euro  |  *** Bandejas montadas

Outras informações aplicáveis a todos os tipos

* Incluindo altura do palete  |  RPC = Reusable Plastic Container (embalagem plástica reutilizável)

Material    Copolímero de polipropileno Cor    Verde claro (Pantone 354 C) Faixa de temperatura    Utilizável de 0 °C a + 50 °C

Propriedades    Intensidade de cor prolongada garantida, resistente a raios UV, segura para alimentos

Altura de empilhamento quando desmontadas    36 mm

Número enviado por caminhão (28 paletes)  

Número de RPCs por palete PBR do armazém (altura de 2200 mm*)  

Observações de uso
Montagem Desmontagem Empilhamento

Todas as informações são fornecidas sem garantias e sujeitas a alteração sem aviso prévio.


