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PPM 70 

 

 
 
 

  
 
 
ємність [L]70 
вага 6 кг 
висота [mm]538 
ширина [mm] 673 
глибина [mm] 519 
замок опціональний 
колір жовтий, 
під замовлення : 
зелений, синій 
36шт/1піддон 

 
 

PPM 150 
 

 
 

 
 
 
 
ємність [L]150 
вага 11 кг 
висота [mm]690 
ширина [mm] 865 
глибина [mm] 519 
замокопціональний 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій 
20шт/1піддон 

 

 

 
PPM 250 

 

 

 
 
 
 
ємність [L]250 
вага 18  кг 
висота [mm] 795 
ширина [mm] 976 
глибина [mm] 756 
замок опціональний 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій 
17  шт/1піддон 

 

 

 
Ящик для піску стійкий до пошкоджень та впливу сонячних променів. Зручний для зберігання, пристосований для 
транспортування за допомогою навантажувача. Спеціальна конструкція петель дозволяє піднімати кришку вертикально. 
Можливо оснащений естетичним системним замком. Ящики для піску і солі, що пропонуються нашою компанією, 
ефективно допомагають у боротьбі зі зледенінням на дорогах і тротуарах. Ящики виготовлені з високоякісного 
поліетилену, завдяки чому стійкі до шкідливого впливу атмосферних умов – не змінюють колір під впливом сонячних 
променів, не піддаються корозії та розтріскування. У них можна зберігати інші засоби для посипання вулиць та тротуарів. 
Завдяки своїй довговічності можуть служити багато років. Форма ящика дозволяє поміщати його будь-де. 

 

 

tel:(050)378-69-96
tel:(067)361-15-35
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PPMМ 70 

 

  
 
 
ємність [L]70 
вага 8,9 кг 
висота [mm] 410 
ширина [mm] 760 
глибина [mm] 550 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій 
16шт/1піддон 

   

 
PPMМ 150 

 

 

 
 
 
ємність [L]150 
вага 12,2 кг 
висота [mm] 540 
ширина [mm] 910 
глибина [mm]660 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій 
12шт/піддон 
 
 
  

 

 

 
PPMМ 250 

 

 

 
 
 
 
ємність [L]250 
вага 17,2 кг 
висота [mm]660 
ширина [mm] 1100 
глибина [mm] 820 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій 
 6 шт/піддон 
 

 

 
 

PPMМ 400 

 
 

 
 
 
 
 
ємність [L]400 
вага 25 кг 
висота [mm] 792 
ширина [mm] 1260 
глибина [mm] 950 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій 
5 шт/піддон 
 

 

tel:(050)378-69-96
tel:(067)361-15-35
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KS 50 

  
 

  
 
 
 
ємність [L] 50 
вага 6 кг 
висота [mm] 500 
ширина [mm] 570 
глибина [mm] 590 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій, 
червоний 
10 шт/піддон 
 

 

KS 100 
  

 

 
 
 
ємність [L] 100 
вага 10 кг 
висота [mm] 600 
ширина [mm] 690 
глибина [mm] 720 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій, 
червоний 
10 шт/піддон 
 

 

 

KS 150 

 
 

 
 
 
ємність [L] 150 
вага 15 кг 
висота [mm] 810 
ширина [mm] 750 
глибина [mm] 860 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій, 
червоний 
6  шт/піддон 

 

 

KS 300 

 
 

 

ємність [L] 300 
вага ___ кг 
висота [mm] 1010 
ширина [mm] 950 
глибина [mm] 1090 
колір жовтий,  
під замовлення : 
зелений, синій, 
червоний 
5 шт/піддон 

 

 

 

tel:(050)378-69-96
tel:(067)361-15-35

