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Nadstawka paletowa wykonana jest jako siatkowa obudowa złożona z czterech ścian, łączonych między sobą systemem klipsów,
opartych na drewnianej europalecie. Powstały w ten sposób samodzielny kontener umożliwia składowanie i transport różnych
towarów luzem. Kontener posiada w jednej ze ścian uchylne okno, umożliwiające łatwy załadunek lub rozładunek towarów.
Ponadto kontener pozwala na piętrowanie, optymalizując powierzchnię magazynową, a gdy nie jest wykorzystywany, może
zostać złożony.

Trwałość
Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną
jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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