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Technické údaje Špecifikácie zaťaženia

AkyPak  ®

AkyPak® Pop-n-drop je inteligentný kontajner špeciálne navrhnutý na zefektívnenie logistických operácií pri 
optimalizácii zdravia a bezpečnosti. Jeho štyri jednotlivé steny sú pripevnené k objímke privarenej k základni 
palety. Ak chcete otvoriť, jednoducho vytiahnite steny smerom von a posuňte zámky nadol. Ak chcete zatvoriť, 
posuňte zámky nahor a zatlačte steny dovnútra. Jednoduché používanie, nízka hmotnosť a neuveriteľná 
ergonómia, Pop-n-drop sa nastaví a zloží v priebehu niekoľkých sekúnd s minimálnou námahou pri 
manipulácii.

Tento dômyselne navrhnutý kontajner je dokonalým riešením na bezpečné uloženie a prepravu všetkých druhov 
tovaru: od úhľadne zabalených debien až po zmiešané balíky rôznych tvarov a rozmerov. Medzi jeho mnohé 
výhody patrí odolnosť voči nárazom, ochrana krehkého tovaru pred náročnou prepravou a vlhkým počasím.

Náš široký sortiment kontajnerov AkyPak  navrhnutý a vyrobený podľa zásad obehového hospodárstva je 
kľúčovým prvkom na zníženie závislosti od jednorazových obalových materiálov a na obmedzenie emisií CO2  v 
dodávateľských reťazcoch. Po skončení životnosti sú plne recyklovateľné a neprodukujú žiadny odpad.

Kontakt:
info.marketing@corplex.com
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Rozmery Pop-n-drop možno prispôsobiť vašim 
potrebám. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Vnútorné rozmery (mm)

Materiál

Hmotnosť puzdra (kg)

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente majú informatívny charakter a nie sú záväzné. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu výrobku a 
jeho technických vlastností.  
Tieto informácie boli poskytnuté v dobrej viere a v žiadnom prípade nepredstavujú záruku z našej strany pre konkrétne podmienky 
používania. Corplex France - SAS s kapitálom 17 162 950 eur - 75 route de Lapoutroie, F 68240 KAYSERSBERG - COLMAR REGISTER 
SPOLOČNOSTI B 519 011 878 - SIRET 519 011 878 00021 - DPH FR 85 519 011 878 - POP 239 GB jún 2022

Objem boxu (L)

Keď sa inteligencia spojí s efektívnosťou

Optimalizácia priestoru
Pomer návratnosti až 1:3 v závislosti od výšky puzdra a 
typu nákladného vozidla použitého na prepravu.
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