- Nadstawki paletowe
- Pojemniki siatkowe i blaszane
- Palety metalowe

Nadstawka paletowa Natom Standard
Firma Natom Logistic, przejmując przedsiębiorstwo Gitter,
została czołowym producentem nadstawek paletowych i pojemników siatkowych.
Poniżej znajduje się prezentacja podstawowych produktów z tych kategorii. Oprócz standardowych rozwiązań,
firma specjalizuje się w produkcji na specjalne zamówienie klienta.
Nadstawka paletowa Natom Standard

Specyfikacja techniczna:

• wymiar: 1200x800 wys.800mm
• przeznaczona do palet EURO
• całość wykonana z:
•
•
•
•
•
•
•
•

- rura śred. 22x1,5mm
- siatka 50x50x4mm
wykończenie: malowanie zanurzeniowe
kolor RAL 6017/6011/5010
sztaplowanie: 1+ 3
nośność: 800 kg
Możliwe modyfikacje na życzenie klienta:
oczko siatki 40x40mm, 100x100mm
dodatkowa półka
dodatkowa klapa na dowolnym boku
wykończenie: malowanie proszkowe
dowolnym kolorem RAL lub ocynk ogniowy
wymiar 1200x1000, inna wysokość

Warianty:

nadstawka diagonalna

nadstawka z półką: otwarty przód

nadstawka zamykana na górze

nadstawka V-ka

Nadstawki paletowe, pojemniki siatkowe i blaszane

Nadstawka typu „STG”

•
•
•
•

Nadstawka paletowa „Brązowa”

Specyfikacja techniczna:
wymiar 1200x800 wys.750mm
1 półka z klapą na długim boku
rura 3/4
wykończenie: ocynk ogniowy

Nadstawka rurowa pod paletę EURO

•
•
•
•

Specyfikacja techniczna:
jednorazówka na eksport
wymiar 1200x800 wys.865mm
klapa na każdym długim boku
kolor RAL 8023

Pojemnik składany typu UIC

Specyfikacja techniczna:

• wymiar: 1240x835 wys.970 mm
• podłoga: blacha lub deska
• siatka 50x50x4mm

Pojemnik siatkowy z drzwiami

Kontener siatkowy – na specjalne zamówienie

Specyfikacja techniczna:

• wymiar 1240x935

wys.1070/1670/1970mm
• podłoga: blacha gładka
• drzwi
• rura 3/4

Kontener siatkowy – na specjalne zamówienie

Pojemnik blaszany – na specjalne zamówienie

Palety metalowe
Paleta metalowa, płaska

Paleta kłonicowa, składana

Paleta „Hezon” otwarta

Paleta „Hezon” zamknięta

Przedstawione produkty to przykładowe realizacje naszej firmy. Wykonujemy wszelkie modyfikacje
na specjalne zamówienie klienta. Własny dział projektowy gwarantuje Państwu fachowe doradztwo.
Kontakt

Centrala i zakład produkcyjny
ul. Śremska 4, 63-041 Chocicza
tel.: +48 61 281 91 70
fax: +48 61 281 91 70
e-mail: biuro@natom.pl
www.natom.pl
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k.matuszak@natom.pl

Kościan

Chocicza

Gliwice
zakład produkcyjny
oddział handlowy

Warszawa

Oddział Kościan
Zakład produkcyjny
ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan
+48 65 525 30 38

Oddział Gliwice
Roman Grodski
+48 728 874 817
r.grodski@natom.pl
Oddział Warszawa
Michel Souffez
+48 602 483 689
m.souffez@natom.pl

