Caixas Vazadas
Catálogo de Produtos
caixas fechadas | caixas vazadas | estrados | estantes | pallets

PLASTITALIA

Produtos para acondicionamento
e transporte de cargas.

Caixas Vazadas
Caixa Hortifruti
P 1004

Capacidade: 15 litros
alt.

P 1031

P 1008

* Tampa opcional

Capacidade: 52 litros

x larg. x compr. (mm)

alt.

Med. Ext.: 140,0 x 285,0 x 475,0
Med. Int.: 135,0 x 260,0 x 430,0

Capacidade: 41 litros

x larg. x compr. (mm)

alt.

Med. Ext.: 310 x 355,0 x 555,0
Med. Int.: 300,0 x 320,0 x 520,0

x larg. x compr. (mm)

Med. Ext.: 300,0 x 495,0 x 590,0
Med. Int.: 280,0 x 465,0 x 560,0

P 277

P 1033
P 1032

Capacidade: 124,5 litros

Capacidade: 100 litros
alt.

x larg. x compr. (mm)

alt.

Med. Ext.: 400,0 x 495,0 x 590,0
Med. Int.: 385,0 x 465,0 x 560,0

Capacidade: 300 litros

x larg. x compr. (mm)

alt.

Med. Ext.: 500,0 x 495,0 x 590,0
Med. Int.: 480,0 x 465,0 x 560,0

x larg. x compr. (mm)

Med. Ext.: 590,0 x 600,0 x 1000,0
Med. Int.: 580,0 x 550,0 x 925,0

Caixa Hortifruti Telescópica

Caixa Hortifruti
P 1037

Por ser encaixável, ocupa
menos espaço no retorno,
baixando o custo do
frete quando vazia.

Capacidade: 100 litros
alt.

Capacidade: 52 litros

x larg. x compr. (mm)

Med. Ext.: 305,0 x 575,0 x 775,0
Med. Int.: 290,0 x 540,0 x 740,0

alt.

x larg. x compr. (mm)

Med. Ext.: 310,0 x 365,0 x 565,0
Med. Int.: 300,0 x 320,0 x 520,0

BVA 570

* Tampa opcional

Capacidade: 570 litros
alt.

x larg. x compr. (mm)

Med. Ext.: 760,0 x 1000,0 x 1200,0
Med. Int.: 590,0 x 910,0 x 1100,0
*Capacidade de carga 450 Kg
*Empilhamento máximo 10 un.
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Matérias-primas disponíveis:
PEAD - Polietileno de Alta Densidade
Diferencial
PEAD
Diferencial
dodo
PEAD

Legislação

Oferece alta resistência química a detergentes, desinfetantes e sangue. Não
tem cheiro ou sabor e é o único que suporta temperaturas abaixo de 0ºC sem
tornar-se quebradiço, sendo possível seu uso em câmaras frias.
O PEAD é ideal para utilização no transporte e acondicionamento de alimentos
e na indústria química .

Legislação

PEAD

Atóxico,
da Comissão
Comissão Nacional
Nacionaldede
Atóxico,o oPEAD
PEADatende
atendeààResolução
Resoluçãonºnº 45/77
45/77 da
Normas
para
Alimentos,
queque
regulamenta
o uso
de plásticos
para
Normase ePadrões
Padrões
para
Alimentos,
regulamenta
o uso
de plásticos
contato
direto com
alimentos.
para contato
direto
com alimentos.

PP - Polipropileno
Versátil

É o Termoplástico commodity mais crescente em demanda, por conjugar preço
sedutor e uma ampla variedade de aplicações.
O PP é o tipo de plástico mais utilizado nos nossos pallets, estrados e caixas.

Variações

PP

Para diversas finalidades em temperatura ambiente, pode ser produzido em
matéria-prima virgem ou reciclada.

Reciclado - Melhor do que você imaginava...
Responsabilidade Ambiental
As iniciativas em Responsabilidade Social Corporativa garantem
competitividade e sustentabilidade a longo prazo. A opção por caixas, pallets e
estrados feitos com material reciclado pode impactar positivamente o
posicionamento da empresa perante os stakeholders, na medida em que a
tendência do mercado é de valorizar e priorizar fornecedores e parceiros que se
posicionem a favor do Desenvolvimento Sustentável.

Vantagens
Em termos de custo o material reciclado apresenta vantagens em compras
grandes. O material reciclado é amplamente utilizado por empresas que
apresentam alto índice de extravio e reposição de caixas.

Cores disponíveis:
Preta, azul, branca e café. Para outras opções, consulte-nos.

www.plastitalia.com.br | plastitalia@plastitalia.com.br | 0800 600 1700

Consultor de vendas:
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