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PALETES DE CARTÃO

Económicas 

Medidas e Especificações

Descrição Medidas (mm)

Palete de cartão com 

2 entradas 

600×400×108

Palete de cartão com 

2 entradas 

800×600×108

Palete de cartão com 

2 entradas 

800×600×110

Palete de cartão com 

4 entradas 

1200×800×123

Palete de cartão com 

2 entradas 

1200×800×108

Palete de cartão com 

4 entradas 

1200×1000×123

 

Paletes constituídas por piso em cartão on

enrolados. 

Totalmente recicláveis, estas paletes são ideais para a preparação de encomendas, em esp

no sector da grande distribuição.

Muito resistentes, são encaixáveis em posição contrária, 

volume de armazenamento e transporte

A plataforma superior totalmente plana garante a estabilidade das pilhas de paletes.

A sua leveza permite a optimização dos custos de transporte. 
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PALETES DE CARTÃO 

Económicas – Ecológicas – Ergonómicas

Medidas e Especificações 

Medidas (mm) Peso da Palete Carga Máxima 

600×400×108 0.82 Kg 80 Kg 

800×600×108 1.18 Kg 150 Kg 

800×600×110 1.44 Kg 200 Kg 

1200×800×123 3.32 Kg 500 Kg 

1200×800×108 2.44 Kg 200 Kg 

1200×1000×123 3.54 Kg 500 Kg 

Paletes constituídas por piso em cartão ondulado duplo, apoios e sapatas em cartão planam 

Totalmente recicláveis, estas paletes são ideais para a preparação de encomendas, em esp

no sector da grande distribuição. 

Muito resistentes, são encaixáveis em posição contrária, permitindo economizar até 40% em 

zenamento e transporte em vazio. 

A plataforma superior totalmente plana garante a estabilidade das pilhas de paletes.

timização dos custos de transporte.  

• Vantagens 

Leves; 

Fáceis de manusear; 

Higiénicas- não transportam bactérias

Construção segura – sem pregos nem aparas de madeira;

Fácil de armazenar e agrupar; 

Durável e 100% reciclável. 
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Ergonómicas 

dulado duplo, apoios e sapatas em cartão planam 

Totalmente recicláveis, estas paletes são ideais para a preparação de encomendas, em especial 

conomizar até 40% em 

A plataforma superior totalmente plana garante a estabilidade das pilhas de paletes. 

bactérias; 

pregos nem aparas de madeira; 


