
A pallet is red, red is a pallet

400 mm x 600 mm

DISPLEJOVÁ PALETA 
RQP46

Informácie o produktoch   

Nezmluvné obrázky



page 2

   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Vlastnosti

Jednoduché čistenie/umývanie navrhnutá tak, aby sa predchádzalo kumulovaniu nečistôt a vlhkosti.

Najnižšia hmotnosť pri zachovaní mechanických parametrov v porovnaní so sortimentom ekvivalentných paliet 

na trhu

Drsný protišmykový povrch

Zaoblený T tvar, ktorý zabraňuje poškodeniu kartóna

Špecificky tvarované rohy pre lepšiu priľnavosť plastovej fólie

Červená farba LPR a perforované logo LPR pre jasnú identifikáciu

Sledovateľnosť palety dostupná vďaka štítku s kódom GRAI (GS1-128 a GS1 DataMatrix)

Kompatibilita so všetkými štandardnými a automatizovanými manipulačnými zariadeniami (prístup zo 4 strán)

100 % recyklovateľná

Testované a hodnotené v súlade s mechanickými testami podľa normy ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-

3:201 a podľa dokumentu renomovaného nemeckého výskumného inštitútu Fraunhofer

s nariadením REACH a jeho novelami

so smernicou Komisie EÚ 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a obalových odpadoch (predovšetkým v 

súvislosti so súhrnnou koncentráciou množstva olova, kadmia, ortuti a šesťmocných zlúčenín chrómu, článok 11)

EN 13695-1:2000 – Prítomnosť ťažkých kovov, ktorých obsah je nižší ako maximálne povolené množstvá pre 

komponenty

Žiadne nanomateriály. Nanomateriály sa popisujú takto: technické látky vytvorené novými technológiami vo 

veľkosti častíc, ktorých chemické a fyzikálne vlastnosti sa výraznou mierou líšia od veľkého množstva látok.

Paleta vyhovuje požiadavkám relevantnej európskej legislatívy platnej v sektore FMCG a je v súlade:

Špecifikácie palety

Mechanické parametre palety

Kvalita palety, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť  
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Špecifikácie

Chcete získat viac informácií o našich výrobkoch a našich logistických službách? Navštívte našu webovú
lokalitu lpr.eu alebo nás kontaktujte priamo na adrese info.sk@lpr.eu 
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RQP46 - Rozmery a tolerancie paliet (mm)

D Š V h

Rozmery 598,0 398,5 140,0 37,0

Tolerancie ±2,0 ±1,5 ±1,0 ±0,2

Priemerná hmotnosť: 1,84 kg

Nominálna záťaž: 250 kg

Teplotný rozsah: - 20°C až 40°C

Materiál : 70 % čistého polypropylénu + 30 % recyklovaného polypropylénu

 Geometria : Jednodielna lisovaná, stohovateľná, 4 nožičky, prístup zo 4 strán


