
Zawór zaplombowany

Plomba może zostać zdjęta  

bez narzędzia.

Oznakowanie

FDA, VO 10/2011

NUTRiline

Pokrywa zaplombowana

Plomba może zostać zdjęta  

bez narzędzia.

Osłona foliowa

Produkt

Pojemnik 
wewnętrzny Palety Zawór Pokrywa

Objętość
Litry

Tworzywo sztuczne
dł. x szer. x wys.

Waga
kg (ok.)

DN
50

DN
150

DN
225

NUTRiline
(Żywność)

600 1200 x 800 x 1013 42  

800 1200 x 1000 x 1013 50 –

1000 1200 x  1000 x 1163 52

IBC NUTRiline zostały stworzone dla  
potrzeb branży spożywczej.

- Spełniają wymogi zgodnie z FDA/EN 10/2011,   
 żywność halal i żywność koszerna
- Produkcja zgodnie z BRC, FSC 22000, HACCP 
- Produkcja komponentów z pierwotnych
 surowców w przestrzeni czystej
-  Zawór i pokrywa zabezpieczone plombą
-  Długotrwała, łatwa w utrzymaniu paleta z  
 tworzywa sztucznego
-  Zredukowane ryzyko osadów dzięki  
 pionowej strukturze ramy 
-  Osłona foliowa do ochrony przed zabrudze- 
 niami przy magazynowaniu i transporcie
- Dostępne także w wersji UN

Wersja UN na zamówienie

Żywność (maks. gęstość: 1,6)

- Deklaracja REACH
- Certyfikat żywności koszernej
- Certyfikat Halal
- Deklaracja zgodności odpowiednio do prawa  
  dotyczącego żywności
- Global Certification for Food Contact (BRC)



MODUŁOWA
SPECJALIZACJA

Paleta z płozami z drewna (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

dostępna także jako paleta płaska 

12/08 (1200 x 800 mm)

Paleta z płozami, uniwersalna

12/10 (1200 x 1000 mm)

dostępna także jako paleta ramowa

Paleta z płozami z tworzywa  

sztucznego

12/10 (1200 x 1000 mm)  

dostępna także jako paleta ramowa 

12/08 (1200 x 800 mm)

Indywidualizacja 
poprzez naklejki 
możliwa

Paleta z tworzywa sztucznego
Paleta uniwersalna
Paleta drewniana

Trawersa stalowa na palecie

Narożnik z tworzywa sztucznego
w UN-IBC

Zawór: DN 50, DN 80 

Stalowa tabliczka do etykietowania
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcjonalnie: 
tylna strona
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
strona zewnętrzna
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Skala poziomu napełnienia

Zbiornik wewnętrzny z 
HDPE ustabilizowanego UV

Stalowa opaska krzyżowa

1000 litrów Pokrywa z tworzywa sztucznego 
150 mm, 225 mm, 400 mm


