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PŘEPRAVKY NA LÁHVE 

Vozík pod přepravky 

Universální plastový vozík je určen pro manipulaci s přepravkami o modulových rozměrech 600x400 nebo 400x300 

mm. Výrobek je vhodný pro využití v potravinářském průmyslu nebo kdekoliv, kde probíhá manipulace s naloženými 

přepravkami. 

Vozík je charakteristický hustým žebrováním, které mu dodává vysokou pevnost a tuhost. Vozík dodáváme osazen 

kvalitními kolečky TENTO s gumovým nebo polyamidovým povrchem, podle charakteru jejich použití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry vozíku 

Číslo výrobku PK810111, PK810112 

Rozměry v mm 610x410x170 mm 

Nosnost 300 kg 

Povrch koleček guma nebo polyamid 

Materiál rámu ABS 

Základní barevné provedení Červené, modré 

Cena EXW v CZK 590,00 CZK/ks bez DPH 

 

Při kombinovaném odběru produktů z našeho portfólia ve výši nad 20.000 Kč již nabízíme množstevní slevy, podle celkově 

dosaženého obratu objednávky. Uvedený finanční limit je platný pro celkový nákup zboží, které máme v nabídce. Prosím 

prohlédněte si naši komplexní nabídku přepravek na našich internetových stránkách: www.datrading.cz.  

 

 

ZAŠLETE PROSÍM VAŠI SPECIFIKOVANOU POPTÁVKU A MY VÁM ZPRACUJEME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU 

VČETNĚ DOPRAVNÍCH NÁKLADŮ. 

mailto:INFO@DATRADING.CZ
http://www.datrading.cz/
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PŘEPRAVKY NA LÁHVE 

Přepravka na pivní láhve 20x0,5L typ 1 

Přepravka je primárně určena pro nápojový průmysl a slouží ke skladování a manipulaci s láhvemi. Přepravka je 

standardně dodávaná v základním černém provedení. Přepravku je možné za specifických podmínek vydodat i v jiném 

barevném provedení, dle požadavku zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry přepravky 

Číslo výrobku A4152 

Rozměry v mm 400x300x290 mm 

Hmotnost 1,9 kg 

Balící jednotka 56 ks/1 paleta 

Max.výška láhve 260 mm 

Max.průměr láhve 71,9 mm 

Materiál PE 

Základní barevné provedení černé 

Cena EXW v CZK 98,00 CZK/ks bez DPH 

 

Minimální odběrné množství je 1 balící jednotka (56 ks). Výše uvedená cena je platná pro standardní provedení přepravky v černé 

barvě, vyrobené z recyklovaného materiálu PE a při min. odběru 1 palety přepravek.  

Při kombinovaném odběru produktů z našeho portfólia ve výši nad 20.000 Kč již nabízíme množstevní slevy, podle celkově 

dosaženého obratu objednávky. Uvedený finanční limit je platný pro celkový nákup zboží, které máme v nabídce. Prosím 

prohlédněte si naši komplexní nabídku přepravek na našich internetových stránkách: www.datrading.cz.  

Při požadavku na specifické provedení přepravky z hlediska použitého materiálu nebo barvy, zašlete prosím svoji poptávku na naši 

e-mailovou adresu: info@datrading.cz.  

ZAŠLETE PROSÍM VAŠI SPECIFIKOVANOU POPTÁVKU A MY VÁM ZPRACUJEME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU 

VČETNĚ DOPRAVNÍCH NÁKLADŮ. 

mailto:INFO@DATRADING.CZ
http://www.datrading.cz/
mailto:info@datrading.cz
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PŘEPRAVKY NA LÁHVE 

Přepravka na pivní láhve 20x0,5L typ 2 

Přepravka je primárně určena pro nápojový průmysl a slouží ke skladování a manipulaci s láhvemi. Přepravka je 

standardně dodávaná v základním černém provedení. Přepravku je možné za specifických podmínek vydodat i v jiném 

barevném provedení, dle požadavku zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry přepravky 

Číslo výrobku A4174 

Rozměry v mm 400x300x290 mm 

Hmotnost 1,9 kg 

Balící jednotka 56 ks/1 paleta 

Max.výška láhve 260 mm 

Max.průměr láhve 71,9 mm 

Materiál PE 

Základní barevné provedení černé 

Cena EXW v CZK 98,00 CZK/ks bez DPH 

 

Minimální odběrné množství je 1 balící jednotka (56 ks). Výše uvedená cena je platná pro standardní provedení přepravky v černé 

barvě, vyrobené z recyklovaného materiálu PE a při min. odběru 1 palety přepravek.  

Při kombinovaném odběru produktů z našeho portfólia ve výši nad 20.000 Kč již nabízíme množstevní slevy, podle celkově 

dosaženého obratu objednávky. Uvedený finanční limit je platný pro celkový nákup zboží, které máme v nabídce. Prosím 

prohlédněte si naši komplexní nabídku přepravek na našich internetových stránkách: www.datrading.cz.  

Při požadavku na specifické provedení přepravky z hlediska použitého materiálu nebo barvy, zašlete prosím svoji poptávku na naši 

e-mailovou adresu: info@datrading.cz.  

ZAŠLETE PROSÍM VAŠI SPECIFIKOVANOU POPTÁVKU A MY VÁM ZPRACUJEME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU 

VČETNĚ DOPRAVNÍCH NÁKLADŮ. 

mailto:INFO@DATRADING.CZ
http://www.datrading.cz/
mailto:info@datrading.cz
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PŘEPRAVKY NA LÁHVE 

Přepravka na láhve 12x1L typ 3 

Přepravka je primárně určena pro nápojový průmysl a slouží ke skladování a manipulaci s láhvemi. Přepravka je 

standardně dodávaná v základním černém provedení. Přepravku je možné za specifických podmínek vydodat i v jiném 

barevném provedení, dle požadavku zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry přepravky 

Číslo výrobku A4111 

Rozměry v mm 400x300x320 mm 

Hmotnost 2,0 kg 

Balící jednotka 48 ks/1 paleta 

Max.výška láhve 300 mm 

Max.průměr láhve 91,5 mm 

Materiál PE 

Základní barevné provedení černé 

Cena EXW v CZK 98,00 CZK/ks bez DPH 

 

Minimální odběrné množství je 1 balící jednotka (48 ks). Výše uvedená cena je platná pro standardní provedení přepravky v černé 

barvě, vyrobené z recyklovaného materiálu PE a při min. odběru 1 palety přepravek.  

Při kombinovaném odběru produktů z našeho portfólia ve výši nad 20.000 Kč již nabízíme množstevní slevy, podle celkově 

dosaženého obratu objednávky. Uvedený finanční limit je platný pro celkový nákup zboží, které máme v nabídce. Prosím 

prohlédněte si naši komplexní nabídku přepravek na našich internetových stránkách: www.datrading.cz.  

Při požadavku na specifické provedení přepravky z hlediska použitého materiálu nebo barvy, zašlete prosím svoji poptávku na naši 

e-mailovou adresu: info@datrading.cz.  

ZAŠLETE PROSÍM VAŠI SPECIFIKOVANOU POPTÁVKU A MY VÁM ZPRACUJEME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU 

VČETNĚ DOPRAVNÍCH NÁKLADŮ. 

mailto:INFO@DATRADING.CZ
http://www.datrading.cz/
mailto:info@datrading.cz
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PŘEPRAVKY NA LÁHVE 

Přepravka na láhve 12x1L typ 4 a 5 

Přepravka je primárně určena pro nápojový průmysl a slouží ke skladování a manipulaci s láhvemi. Přepravka je 

standardně dodávaná v základním černém provedení. Přepravku je možné za specifických podmínek vydodat i v jiném 

barevném provedení, dle požadavku zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry přepravky 

Číslo výrobku A4119 A4120 

Rozměry v mm 400x300x320 mm 400x300x355 mm 

Hmotnost 1,75 kg 1,80 kg 

Balící jednotka 48 ks/1 paleta 48 ks/1 paleta 

Max.výška láhve 300 mm 320 mm 

Max.průměr láhve 91,5 mm 91,5 mm 

Materiál PE PE 

Základní barevné provedení černé černé 

Cena EXW v CZK 98,00 CZK/ks bez DPH 98,00 CZK/ks bez DPH 

 

Minimální odběrné množství je 1 balící jednotka (48 ks). Výše uvedená cena je platná pro standardní provedení přepravky v černé 

barvě, vyrobené z recyklovaného materiálu PE a při min. odběru 1 palety přepravek.  

Při kombinovaném odběru produktů z našeho portfólia ve výši nad 20.000 Kč již nabízíme množstevní slevy, podle celkově 

dosaženého obratu objednávky. Uvedený finanční limit je platný pro celkový nákup zboží, které máme v nabídce. Prosím 

prohlédněte si naši komplexní nabídku přepravek na našich internetových stránkách: www.datrading.cz.  

Při požadavku na specifické provedení přepravky z hlediska použitého materiálu nebo barvy, zašlete prosím svoji poptávku na naši 

e-mailovou adresu: info@datrading.cz.  

ZAŠLETE PROSÍM VAŠI SPECIFIKOVANOU POPTÁVKU A MY VÁM ZPRACUJEME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU 

VČETNĚ DOPRAVNÍCH NÁKLADŮ. 

mailto:INFO@DATRADING.CZ
http://www.datrading.cz/
mailto:info@datrading.cz
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PŘEPRAVKY NA LÁHVE 

Přepravka na pivní láhve 24x0,33L typ 6 

Přepravka je primárně určena pro nápojový průmysl a slouží ke skladování a manipulaci s láhvemi. Přepravka je 

standardně dodávaná v základním černém provedení. Přepravku je možné za specifických podmínek vydodat i v jiném 

barevném provedení, dle požadavku zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry přepravky 

Číslo výrobku A4117 

Rozměry v mm 400x300x270 mm 

Hmotnost 2,0 kg 

Balící jednotka 56 ks/1 paleta 

Max.výška láhve 245 mm 

Max.průměr láhve 61,5 mm 

Materiál PE 

Základní barevné provedení černé 

Cena EXW v CZK 98,00 CZK/ks bez DPH 

 

Minimální odběrné množství je 1 balící jednotka (56 ks). Výše uvedená cena je platná pro standardní provedení přepravky v černé 

barvě, vyrobené z recyklovaného materiálu PE a při min. odběru 1 palety přepravek.  

Při kombinovaném odběru produktů z našeho portfólia ve výši nad 20.000 Kč již nabízíme množstevní slevy, podle celkově 

dosaženého obratu objednávky. Uvedený finanční limit je platný pro celkový nákup zboží, které máme v nabídce. Prosím 

prohlédněte si naši komplexní nabídku přepravek na našich internetových stránkách: www.datrading.cz.  

Při požadavku na specifické provedení přepravky z hlediska použitého materiálu nebo barvy, zašlete prosím svoji poptávku na naši 

e-mailovou adresu: info@datrading.cz.  

ZAŠLETE PROSÍM VAŠI SPECIFIKOVANOU POPTÁVKU A MY VÁM ZPRACUJEME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU 

VČETNĚ DOPRAVNÍCH NÁKLADŮ. 

mailto:INFO@DATRADING.CZ
http://www.datrading.cz/
mailto:info@datrading.cz

