Τα παλετοκιβώτια της HELESI αποτελούν ιδανικό σύστημα αποθήκευσης, προσαρμοσμένο σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και αγροτικών χρήσεων. Οι διαστάσεις τους έχουν τυποποιηθεί και βελτιστοποιηθεί για άριστη χρήση σε φορτηγά,
containers, αποθήκες εμπορευμάτων ή χώρους παραγωγής. Κατασκευάζονται από μη τοξικά υλικά και οι στρογγυλεμένες
γωνίες τους και οι λείες επιφάνειες τους διευκολύνουν τον καθαρισμό.Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά τους δεν παραμορφώνονται από το βάρος των εμπορευμάτων ή των υγρών που δέχονται κατά την αποθήκευση ή μεταφορά, λόγω των
πρόσθετων ενισχύσεων στα πλευρικά τοιχώματα.
Τα παλετοκιβώτια της HELESI κατασκευάζονται σε δύο παραλλαγές, ανοιχτού και κλειστού τύπου. Τα παλετοκιβώτια κλειστού τύπου είναι κατάλληλα και για υγρά και ανθεκτικά σε όξινες και αλκαλικές ουσίες, χάρη στις πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους. Η έξοδος απορροής υδάτων ενσωματωμένη στα τοιχώματα, διαμέτρου
1’’ ή 2’’, διασφαλίζει τον απόλυτα υγιεινό καθαρισμό τους. Τα παλετοκιβώτια ανοιχτού τύπου επιτρέπουν την δίοδο του αέρα
από τα τοιχώματα τους και καθίστανται ιδανικά για την αποθήκευση και μεταφορά αγροτικών αλλά και άλλων προϊόντων.

παλετοκιβώτιo HELESI
το ιδανικό σύστημα αποθήκευσης
και μεταφοράς
Τύπος

Διαστάσεις

Έκδοση

Χωρητ.

GV-C 1076

1200 x 1000 x 760 mm

(κλειστό)

680 lt

GV-O 1076

1200 x 1000 x 760 mm

(διατρ.)

680 lt

GV-C 1058

1200 x 1000 x 580 mm

(κλειστό)

450 lt

GV-O 1058

1200 x 1000 x 580 mm

(διατρ.)

450 lt

GV-C 0876

1200 x 800 x 760 mm

(κλειστό)

470 lt

GV-O 0876

1200 x 800 x 760 mm

(διατρ.)

470 lt

GV-C 0858

1200 x 800 x 580 mm

(κλειστό)

330 lt

GV-O 0858

1200 x 800 x 580 mm

(διατρ.)

330 lt

NV-C 1158

1130 x 1130 x 580 mm

(κλειστό)

470 lt

NV-O 1158

1130 x 1130 x 580 mm

(διατρ.)

470 lt

NV-C 1163

1130 x 1130 x 630 mm

(κλειστό)

525 lt

NV-O 1163

1130 x 1130 x 630 mm

(διατρ.)

525 lt

NV-C 1176

1130 x 1130 x 760 mm

(κλειστό)

670 lt

NV-O 1176

1130 x 1130 x 760 mm

(διατρ.)

670 lt

GV-C 121163

1200 x 1100 x 630 mm

(κλειστό)

560 lt

GV-O 121163

1200 x 1100 x 630 mm

(διατρ.)

560 lt

GV-C 121176

1200 x 1100 x 760 mm

(κλειστό)

720 lt

GV-O 121176

1200 x 1100 x 760 mm

(διατρ.)

720 lt

GV-C 121185

1200 x 1100 x 850 mm

(κλειστό)

825 lt

1200 x 1100 x 850 mm

(διατρ.)

GV-O121185

825 lt

παλέτα HELESI
o ιδανικός σύμμαχος στα μοντέρνα συστήματα Logistics
Το μικρό βάρος των νέων παλετών της HELESI σε συνδυασμό με
την ανθεκτικότητά τους σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερμοκρασία, ακτινοβολία, υγρασία) καθώς και οι αντοχές τους σε
κρούσεις κατά τη μεταφορά, τις κάνει να πλεονεκτούν έναντι των
παραδοσιακών ξύλινων παλετών.
Προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, μειώνοντας κατά πολύ το συνολικό κόστος μεταφοράς.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -20 έως +70ο
C και είναι ανθεκτικές σε δράση οξέων ή βάσεων. Η πρώτη ύλη
εμπλουτίζεται με ειδικά πρόσθετα για να προστατεύεται από την
ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία.
Σε αντίθεση με τις αντίστοιχες ξύλινες παλέτες, είναι απρόσβλητες
από υγρασία και δεν ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών ή
εντόμων, πράγμα που τις καθιστά ιδανικές για βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακοβιομηχανίες.
Οι παλέτες της HELESI στοιβάζονται ιδανικά, πετυχαίνοντας άριστες δυνατότητες μεταφοράς έως 2.500 τεμαχίων σε φορτηγό όχημα 90 κυβικών μέτρων.
Βασικά Χρώματα

Τύπος

Εξωτερικές Διαστάσεις

Στατικό Φορτίο

Δυναμικό Φορτίο

NP – 5M 1210

1200 x 1000 x 140 mm

2000 Kg

1000 Kg

NP – 4M 1208

1200 x 800 χ 140 mm

2000 Kg

800 Kg

NPT – 5M 1210

1200 x 1000 x 150 mm

2000 Kg

1000 Kg

NPT – 4M 1208

1200 x 800 x 150 mm

2000 Kg

800 Kg

Οι παλέτες και τα παλετοκιβώτια της HELESI,
όπως και όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται ακολουθώντας τους αυστηρότερους
κανόνες της βιομηχανίας και σύμφωνα με
τις οδηγίες ISO 14001 - ISO 9001.

Προϊόντα Αποθήκευσης

Α: Τέσσερις Βάσεις - Β: Δύο Τραβέρσες - Γ: Τρείς Τραβέρσες
Η HELESI ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει
ή να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή
χωρίς ειδοποίηση.

ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, Θέση Ντοροβατέζα, 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Αττική, τηλ: +30 22990 82700, fax: +30 22990 40977
www.helesi.com, email: sales@helesi.com

κιβώτιο HELESI - η ιδανική λύση για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων και άλλων προϊόντων
Tα κιβώτια της HELESI διατίθενται σε διάφορους τύπους και μεγέθη, δίνοντας λύση σε μια ευρεία γκάμα αναγκών.
Ελαφρύ, ανθεκτικό, με ιδιαίτερα εργονομική σχεδίαση, το κιβώτιο της HELESI εξασφαλίζει την εύκολη μεταφορά,
σωστή στοίβαξη και προστασία των προϊόντων, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Επιπλέον
το κιβώτιο της HELESI εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων.

Με τη δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπων και την ποικιλία στα χρώματα επιλογής, το
προϊόν αποκτά την ταυτότητα του πελάτη.

στοιβαζόμενο
Το στοιβαζόμενο κιβώτιο της HELESI εξασφαλίζει την προστασία των προϊόντων, την
ποιοτική παρουσίασή τους και την ασφαλή
μεταφορά τους. Κατασκευάζεται σε τρία μεγέθη που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς
το ύψος.

Η δυνατότητα επιλογής θερμοάντοχων υλικών τα καθιστά κατάλληλα για χρήσεις σε
υψηλές θερμοκρασίες

Με την υψηλή ποιότητα παραγωγής, την μοντέρνα και λειτουργική σχεδίαση, η HELESI
παρέχει προϊόντα καινοτόμα, με χαμηλό βάρος και μεγάλη ανθεκτικότητα που πλεονεκτούν έναντι των παραδοσιακών κιβωτίων και στοιβάζονται ιδανικά, εξοικονομώντας
χώρο και χρόνο

Γ

Γ

Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων
(HELESI - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)
Η Helesi, Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων, πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο παραγωγής προϊόντων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, διαθέτει δύο από τα πιο εξελιγμένα εργοστάσια
παραγωγής πλαστικών με χύτευση υπό πίεση (injection moulding) στην Ελλάδα και την Ιταλία και αποτελεί
μία από τις εννέα εταιρειές παγκοσμίως που παράγει πλήρη γκάμα κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΝ-840.
Αφουγκραζόμενη τις εξελίξεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης
προϊόντων, η εταιρεία επένδυσε σε καλούπια τελευταίας τεχνολογίας με στόχο την παραγωγή προϊόντων με πολύπλευρη χρηστικότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και εναρμονισμένα με τις οδηγίες και τους κανόνες της Ε.Ε.

Β

Α

Τύπος

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΑχΒχΓ)

Βάρος

Χωρητικότητα

Χαμηλό

600 x 400 x 125 mm

1,1 Kg

22 lt

Μεσαίο

600 x 400 χ 155 mm

1,2 Kg

27 lt

Υψηλό

600 x 400 x 240 mm

1,7 Kg

46 lt

διπλής εφαρμογής

Γ
Ειδικότερα για τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, το κιβώτιο της
HELESI κατασκευάζεται από παρθένο
πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, με
μη τοξικά χρώματα, πιστοποιημένα
για προϊόντα τροφίμων.

Β

Α

Β

Το κιβώτιο διπλής εφαρμογής της HELESI, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των φωλιαζόμενων και στοιβαζόμενων κιβωτίων. Τα κιβώτια
μπορούν να στοιβαχτούν το ένα πάνω στο άλλο ή να φωλιάσουν το
ένα μέσα στο άλλο. Έτσι ο χρήστης μπορεί να εξοικονομήσει χώρο
ή να διατηρήσει άθικτα τα προϊόντα του, απλά αλλάζοντας την φορά
του κιβωτίου.

Α

B

Φωλιαζόμενο, το κιβώτιο της HELESI εξοικονομεί χώρο και μεταφορικό κόστος παρέχοντας δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και
5.000 κιβωτίων σε ένα φορτηγό όχημα 90 κυβικών μέτρων.

Γ

Α
Τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά που τα καθιστούν φιλικά προς το περιβάλλον.

Διάτρητο
Τύπος

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΑχΒχΓ)

Βάρος

Χωρητικότητα

Χαμηλό

600x 400 x 150 mm

1,270 Kg

27 lt

Τύπος

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΑχΒχΓ)

Βάρος

Χωρητικότητα

Χαμηλό

600 x 400 x 100 mm

1,5 Kg

15 lt

Υψηλό

600 x 400 x 150 mm

1,7 Kg

25 lt

Συμπαγές

Βασικά χρώματα

Ειδικά χρώματα

Τα κιβώτια της HELESI, όπως και όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται ακολουθώντας
τους αυστηρότερους κανόνες της βιομηχανίας και σύμφωνα με τις οδηγίες ISO 14001 - ISO 9001.

