
Решете проблемите, 

причинени от:

Липсата на 
пространство

Много повече от палет!

PROPASHEET е подложка за приплъзване на товари произведена от Compact

Fiber. Тя е печелившото решение за намаляване на обемите, теглото и,

съответно, цената на всички дейности по изпращане, съхранение и пренасяне на

стоки.

PROPASHEET струва 4-5 пъти по-малко от традиционните палети и е устойчива,

лека и компактна. Благодарение на тези свои характеристики, с PROPASHEET

можете да оползотворите пространството в транспортните средства максимално

добре, да намалите транспортните разходи и да оптимизирате инвентара:

500 листа PROPASHEET заемат същото място, като 30 палета!

PROPASHEET е произведе на от екологосъобразни суровини и е изцяло

рециклируема, което я прави първа приятелка на околната среда.

PROPASHEET може да бъде използвана като алтернатива на дървените палети,

което отстранява обичайните проблеми, свързани с тях, като стърчащи пирони,

блокирани входове, продукти, които не се побират добре и дефектна

конструкция. По този начин биват елиминирани също и основните причини за

оплаквания от щети.

С PROPASHEET можете да премахнете също и проблема със задължителната в

много държави обработка (фумигация) на дървесината, като същевременно

спазвате най-добра хигиена.



PROPASHEET се предлага в следните варианти:

• едностранна или многостранна;

• подсилена за специални приложения;

• с неплъзгащи се покрития или допълнителна влагоустойчива защита.

Благодарение на ъглите, които могат да бъдат напаснати, за да се оформи корито,

PROPASHEET може да бъде пригодена, за цял набор от якости и нужди. PROPASHEET е

устойчива на разкъсвания, благодарение на специален метод на производство, оптимизиращ

надлъжната и напречна здравина. Тя е устойчива на влага, благодарение на приложената й

водоустойчива обработка.

PROPASHEET може да бъде използвана веднага, след проста трансформация на

традиционен мотокар, което лесно може да бъде възстановено към началната си позиция с

няколко прости стъпки.

Брейн фор Бизнес ООД • ул. Мюнхен 14, 1528 София

Тел.: +359 899 082 023 • Факс: +359 2 964 1097

b4b@b4b.bg • www.b4b.bg


