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LINHA BASKET
Mais versatilidade e qualidade.
Ideal para comércios em geral.

SEGURANÇA GARANTIDA

MAIS CONFORTO

DESIGN MODERNO

RESISTENTE

DESIGN MODERNO

Projetada com cantos arredondados para
não machucar as mãos no seu manuseio.

Alças anatômicas facilitando
seu conforto no manuseio.

Resistente a óleo, impactos e
variações de temperatura.

Áreas vazadas para ventilação e
visualização dos produtos.

A linha Basket é perfeita para uso diário em estabelecimentos comerciais, tais como: 

hipermercados, supermercados, padarias, mercearias, farmácias, perfumarias, lojas de 

conveniência, etc...

As cestas da linha Basket oferecem maior segurança e conforto durante seu manuseio graças 

aos seus cantos arredondados, possuem áreas vazadas para ventilação e visualização dos 

produtos, são laváveis e otimizam o espaço pois são empilháveis. Disponíveis em 2 versões: Alças 

e Puxador/rodinha.

PERSONALIZE SUA CAIXA
Espaço para gravação de logo

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO
Área para aplicação de etiquetas.



LACRE DE
SEGURANÇA

POSSUI
PORTA-ETIQUETA

Sistema que garante a
inviolabilidade.

Para melhor identificação
das caixas na logística.

Resistentes a impacto,
óleo e variações de temperatura.
Sem peças de metal na composição.

Otimiza o
espaço em
até 70% na
logística
reversa.

DIVISÓRIAS (OPCIONAL)
- Melhor acondicionamento.
- Ideal para conservação de
acabamento e pintura.
- Maior proteção no transporte.

FUNDO LISO

TAMPA (OPCIONAL)

Para melhor identificação
das caixas na logística.
(Opcional)

CONDUTIVA

ATÓXICA

Ideal para transporte de 
produtos eletrônicos.

Ideal para transporte de 
produtos alimentícios..

Safe
ESD

OPÇÃO
CARRINHO OPÇÃO

ALÇA

EMPILHÁVEL

RODINHAS
RESISTENTES

OPÇÕES DE CORES
(SOB CONSULTA)

PERSONALIZÁVEL
(opcional)

Modelo
BASKET

Dimensões
Nominal em mm

Compr.xLarg.xAlt.
(milímetros)

Dimensões
Externas em mm

Compr.xLarg.xAlt.
(milímetros)

Dimensões
Internas TOPO
Compr. x Larg.

(milímetros)

Dimensões
Internas BASE
Compr. x Larg.

(milímetros)

Dimensões
Altura interna

Útil (milímetros)

Peso
(kg)

Cap.
(litros) Material

480x320x260

480x320x260

Alça

Carrinho

482x327x260

482x327x260

435x283

435x283

370x217

370x217

91

91

22

22

0,762

0,964

PP

PP


