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s IDEALNA DO ZAMRAŻANIA PRODUKTÓW

s OSZCZĘDZA ENERGIĘ I CZAS

s SZYBSZE ZAMRAŻANIE PRZY JEDNOCZESNEJ REDUKCJI KOSZTÓW

s WYKONANA Z HDPE – ODPORNA NA CHEMIKALIA

s ŁATWA W CZYSZCZENIU

s IDEALNA DO EKSPORTU – DZIĘKI NISKIEJ WADZE

s OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA DZIĘKI MOŻLIWOŚCI PIĘTROWANIA

s DOSTĘPNA W DUŻYCH ILOŚCIACH

s BEZKONKURENCYJNA CENA

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA

Wyższa jakość 

produktu przy 

niższych kosztach

   

   

 

           

 

ERGOPAL

+48 695 938 321 +34 622 334 060 

sales@ergopal.net 

www.ergopal.net

www.ergopal.net



 Rozmiar 1200 x 800 1200 x 1000

1630 kg 1630 kg

HDPE HDPE

 32 mm 32 mm

Waga ok. 1,5 kg ok. 1,8 kg

346.145 346.146

 

 

  
s Idealna do zamrażania lub chłodzenia produktów

s Szybkie zamrażanie utrzymuje jakość żywności na najwyższym 
        poziomie, ponieważ sprawia, że kryształy lodu są mniejsze i nie 
        uszkadzają struktury produktu

s Maksymalny i równomierny przepływ powietrza podczas zamrażania i 
        rozmrażania

s Powietrze może szybko krążyć w przestrzeniach przekładki Freezer 
        Spacer, co zapewnia szybsze i jednorodne zamrażanie całej palety

s Zwiększona przewodność zimna dla skrócenia czasu zamrażania

s Wykonana z HDPE – odporna na większość chemikaliów

s Otwarty profil umożliwiający łatwe, regularne czyszczenie i długotrwałe 
        użytkowanie

s Brak ryzyka obecności gwoździ, drzazg lub nasiąknięcia cieczami w 
        porównaniu z innymi płytami separacyjnymi

s Idealne do eksportu, ponieważ są lekkie i ekonomiczne

s Możliwość piętrowania w celu zminimalizowania miejsca potrzebnego do 
        składowania, gdy nie są używane

KONSTRUKCJA
Doskonałe przekładki do chłodni na produkty mrożone

            W 100% nadają się do recyklingu, są łatwe w czyszczeniu i wielokrotnego użytku

        
   

Podwyższone krawędzie po zewnętrznej stronie ograniczają przesuwanie się 
pudełek i opakowań podczas przesuwania palet.

DANE TECHNICZNE

Obciążenie powierzchniowe
Materiał

Wysokość

Nr artykułu
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ZALETY STOSOWANIA PRODUKTU


