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 Pojemniki przemysłowe  400x300x250mm 
 

 Pojemniki plastikowe do przechowywania i transportu detali oraz wyrobów  na liniach produkcyjnych i w 

magazynach.  Wybrane modele posiadają atest PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością 

 

 Wykonane z granulatu pierwotnego (nieprzemiałowe) charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną 

oraz stabilnością wymiarów 

 Wykonane z polipropylenu, wykazują duża odporność chemiczną na działanie kwasów, zasad i soli oraz 

rozpuszczalników organicznych 

 Atest Państwowego Zakładu Higieny 

   pojemniki z polipropylenu (PP) kolorowe i białe - z atestem dopuszczającym do kontaktu z żywnością 

(z wyjątkiem tłuszczów) 

 Składowanie pojemników produkcyjnych: 

    Piętrzenie w stosie do 10szt. z ładunkiem, z pokrywami lub bez 

 Parametry użytkowe pojemników produkcyjnych: 

                                                         

 Warianty ścianek i dna pojemników przemysłowych 

   Ścianki i dno pełne 

  

 

 Rodzaje pokryw do pojemników przemysłowych: 

 

 Pokrywa nakładana do pojemników 

400x300x250mm  

 posiada kołnierz obejmujący krawędź pojemnika 

 dopasowana ale spoczywająca swobodnie na pojemniku 

 utrzymuje pozycję do przechyłu nie przekraczającego 80° 

 pojemniki z pokrywami nakładanymi można składować w stosie 
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 Uchwyty do przenoszenia pojemników przemysłowych: 

 

Uchwyt listowy w pojemnikach 400x300 

 

 

 

 

 

 

 

 Akcesoria do pojemników przemysłowych: 

    Etykiety na pojemniki samoprzylepne 

 

 
 

 Pojemniki przemysłowe 400x300x250mm, Kolorowe 

 Wykonane z barwionego 

polipropylenu 

 

 Z atestem na żywność 

(z wyjątkiem tłuszczów) 

         
 

 

 

 

  

Pojemnik przemysłowy 

400x300x250mm, kolorowy 

Pojemnik przemysłowy 

400x300x250mm, kolorowy 

z pokrywą 

Wymiary zewnętrzne 

(gabarytowe) w mm 

  

Wymiary wewnętrzne 

(użytkowe) w mm 

  

Głębokość użytkowa 

przy piętrzeniu 

217 mm 

(górny pojemnik wchodzi w dolny) 

242 mm 

(górny pojemnik spoczywa na pokrywie) 

http://www.zaopatrzenie.eu/
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Ścianki i dno pełne (szczelne) pełne (szczelne) 

Uchwyty zewnętrzne (bez otworów) zewnętrzne (bez otworów) 

Pojemność 20 l 20 l 

Ciężar 1,3 kg 1,5 kg 

Nr katalogowy 05-210 05-211 

 
 

 Kolorystyka pojemników przemysłowych 400x300, kolorowych  

Pojemnik Pokrywa pojemnika 

      

Szary Niebieski Czerwony Zielony Żółty Naturalny (mleczno-szary) 

 
 

 
 Pojemniki przemysłowe 400x300x250mm,  Białe 

 Wykonane z 

niebarwionego 

polipropylenu 

 

 Z atestem na żywność 

(z wyjątkiem tłuszczów) 

 

 

 

 

  

Pojemnik przemysłowy 

400x300x250mm  

z atestem na żywność 

Pojemnik przemysłowy 

400x300x250mm  

z atestem na żywność,  z pokrywą 

Wymiary zewnętrzne 

(gabarytowe) w mm 

  

Wymiary wewnętrzne 

(użytkowe) w mm 

  

Głębokość użytkowa 

przy piętrzeniu 

217 mm 

(górny pojemnik wchodzi w dolny) 

242 mm 

(górny pojemnik spoczywa na pokrywie) 

Ścianki i dno pełne (szczelne) pełne (szczelne) 

Uchwyty zewnętrzne (bez otworów) zewnętrzne (bez otworów) 

Pojemność 20 l 20 l 

Ciężar 1,3 kg 1,5 kg 

Nr katalogowy 05-214 05-214 

http://www.zaopatrzenie.eu/
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 Kolorystyka pojemników przemysłowych 400x300x250, białych 

Pojemnik Pokrywa pojemnika 

  

Naturalny (mleczno-szary) Naturalny (mleczno-szary) 

 
 

 Pokrywa do pojemników 400x300x250mm,  z atestem spożywczym 

 Wykonane z niebarwionego 

polipropylenu 

 

 Z atestem na żywność 

(z wyjątkiem tłuszczy) 

 

 

 

 

 
 

Pokrywa do pojemników 400x300x250mm 
 

Wykonanie 

 sztywna, może być obciążana 

 dopuszczalne obciążenie 20kg (równomiernie 

rozłożone) 

 pojemniki 400x300x250 z pokrywami mogą być 

ustawiane w stosie  

 

Ciężar 0,2 kg 
 

Nr katalogowy 05-220 
 

 

 Kolorystyka pokryw do pojemników przemysłowych 400x300x250  

Pokrywa 

 

Naturalny (mleczno-szary) 

 
 
 
 
 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  
 

 

PZT PRYMAT Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)      

    prymat@prymat.com  

www.prymat.com 

www.zaopatrzenie.eu 
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