
»MNIEJ DREWNA  
ZNACZY WIĘCEJ.«
PURUS Palety z tworzywa sztucznego.



»MNIEJ DREWNA  
ZNACZY WIĘCEJ.«
Palety wykonane z przetworzonych tworzyw sztucznych są dowodem 
zrównoważonego wykorzystania naszych zasobów. Są bardziej higieniczne, 
oszczędzają miejsce i paliwo w porównaniu do zwykle cięższych  palet drewnia-
nych.

Z reguły dla logistyki palety z tworzywa sztucznego  oznaczają  łatwiejszą obsługę 
i dłuższą żywotność palet, ponieważ materiał jest niewrażliwy na wilgoć i inne 
czynniki atmosferyczne.

Palety PURUS są wykonane głównie z surowców, które sami pozyskaliśmy. Efek-
tem jest absolutna trwałość naszych produktów!

purus-palety.pl



Zalety palet z tworzywa sztucznego firmy PURUS

FIDUS. 
Trwałe & wytrzymałe.

Idealne rozwiązanie  
w transporcie

Szczególnie w eksporcie palety muszą 
spełniać wysokie wymagania jakościowe. 
Na tym polu również wygrywa paleta z 
tworzywa sztucznego. Nie wymaga stoso-
wania kosztownego fumigowania zgod-
nego z normami ISPM15. Rozwiązanie to 
oszczędza nakłady administracyjne i mani-
pulacyjne.

Wytrzymałe
Palety z tworzyw sztucznych 
mają średnio 10-krotnie dłuższą 
żywotność niż palety drew-
niane i są równie wytrzymałe, 
nawet po wielokrotnym użyciu. 
Wilgoć, korozja lub chemikalia 
mają ograniczony wpływ na 
paletę.

Higieniczne
Dzięki gładkiej, zamkniętej 
powierzchni zarazki i bak-
terie nie mają szans. Brud 
można szybko i łatwo usunąć 
za pomocą standardowych 
systemów czyszczących i my-
jek wysokociśnieniowych. 
Czasochłonne i kosztowne fumi-
gowanie nie jest już konieczne.

Innowacyjne
Zapewniamy stałą, niezawodną 
jakość naszych produktów  i 
przemyślane rozwiązania dla 
użytkowników, jak: zamknięta/
ażurowa powierzchnia palet, 
metalowe wzmocnienia,solidne 
krawędzie boczne,  płozy itp.

Utylizacja odpadów?  
Recykling!

Recykling zamiast utylizacji. Tworzy-
wo sztuczne jest surowcem, który można 
łatwo zachować. Działamy w jednym z 
najnowocześniejszych zakładów przetwór-
czych na świecie i służymy pomocą w zakresie 
przyjaznego dla środowiska i opłacalnego za-
gospodarowywania starych plastikowych po-
jemników i palet. 
Pozwólcie nam Państwo wspólnie pozyskać 
surowce, uwolnić  przyszłe pokolenia od plas-
tikowych odpadów i poprawić równowagę 
środowiska.

Rozwojowe
W zależności od wymagań transport-
owych nasze palety z tworzywa sztucz-
nego można uzupełniać i wyposażać w 
dodatkowe funkcje.

Lekkie
Palety z tworzywa sztucznego 
są z reguły lżejsze w porówna-
niu z rozwiązaniami drewnia-
nymi. Wynika to ze stabilnej, 
lekkiej konstrukcji oraz z mniej-
szej wagi samego materiału. 

Niezawodne
W przeciwieństwie do rozwiązań drew-
nopochodnych palety z tworzywa sztucz-
nego nie chłoną wilgoci i nie tracą swojej 
wytrzymałości i nośności przy równoczes-
nej zwiększonej żywotności.
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FIDUS ultralight 1208

kg 2.500 kg

kg 1.000 kg
kg

-

4,6 kg

1200 x 800 x 140 mm

1 paleta: 46 szt. 
1 TIR: 48 szt.

FIDUS light 1208
kg 2.500 kg

kg 1.200 kg
kg

-

5,8 kg

1200 x 800 x 140 mm

1 paleta: 46 szt. 
1 TIR: 48 szt.

FIDUS light 1208 CD
kg 2.000 kg

kg 1.000 kg
kg

-

6,5 kg

1200 x 800 x 140 mm

1 paleta: 50 szt. 
1 TIR: 50 szt.

FIDUS light 1210
kg 2.500 kg

kg 1.200 kg
kg

-

6,5 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 paleta: 50 szt. 
1 TIR: 50 szt.

FIDUS light 1210 CD
kg 2.000 kg

kg 1.200 kg
kg

-

8 kg

1200 x 1000 x 140 mm

1 paleta: 50 szt. 
1 TIR: 50 szt.

LIGHT
FIDUS medium 1210 3R

kg 5.000 kg

kg 1.250 kg
kg

500 kg

12,7 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 paleta: 16 szt. 
1 TIR: 16 szt.

MEDIUM

FIDUS light 806
kg 1.200 kg

kg 400 kg
kg

-

3,7 kg

800 x 600 x 135 mm

1 paleta: 52 szt. 
1 TIR: 52 szt.

FIDUS light 806 9F
kg 2.000 kg

kg 500 kg
kg

-

2,9 kg

800 x 600 x 120 mm

1 paleta: 55 szt. 
1 TIR: 60 szt.

FIDUS smart medium 806
kg 1.500 kg

kg 500 kg
kg

200 kg

6,7 kg

800 x 600 x 140 mm

1 paleta: 16 szt. 
1 TIR: 34 szt.

MEDIUM

FIDUS light 604
kg 150 kg

kg 75 kg
kg

-

1,1 kg

600 x 400 x 125 mm

1 paleta: 328 szt. 
1 TIR: 328 szt.

LIGHT
FIDUS clean 1208 3R

kg 7.500 kg

kg 2.500 kg
kg

600 kg

16 kg

1200 x 800 x 155 mm

1 paleta: 15 szt. 
1 TIR: 15 szt.

LEGENDA

Waga własna Wytrzymałość statycznakg

Wytrzymałość na regale 
wysokiego składowania

kg

Wytrzymałość dynamicznakg

Wymiary Opakowanie jednostkowe

FIDUS medium 604
kg 700 kg

kg 250 kg
kg

-

1,2 kg

600 x 400 x 135 mm

1 paleta: 296 szt. 
1 TIR: 296 szt.

MEDIUM
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FIDUS medium 1208 3R
kg 5.000 kg

kg 1.200 kg
kg

500 kg

12,5 kg

1200 x 800 x 150 mm

1 paleta: 16 szt. 
1 TIR: 16 szt.

FIDUS heavy 1208 3R N
kg 2.000 kg

kg 1.000 kg
kg

1.000 kg

16,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 paleta: 25 szt.  
1 TIR: 25 szt.

MEDIUM
FIDUS heavy 1208 3R

kg 5.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

16,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 paleta: 15 szt.  
1 TIR: 15 szt.

FIDUS smart 1210
kg 6.000 kg

kg 1.500 kg
kg

1.000 kg

20,7 kg

1200 x 1000 x 162 mm

1 paleta: 14 szt.  
1 TIR: 15 szt.

HEAVY
FIDUS heavy 1210 3R

kg 5.000 kg

kg 1.500 kg
kg

1.000 kg

17,9 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 paleta: 16 szt.  
1 TIR: 16 szt.

FIDUS heavy 1210 5R
kg 5.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

18,6 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 paleta: 16 szt. 
1 TIR: 16 szt.

FIDUS hygiene 1208 3R
kg 5.000 kg

kg 1.250 kg
kg

1.000 kg

18 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 paleta: 14 szt. 
1 TIR: 15 szt.

FIDUS clean 1210 3R
kg 4.000 kg

kg 1.200 kg
kg

750 kg

17,2 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 paleta: 16 szt. 
1 TIR: 16 szt.

FIDUS hygiene 1210 3R
kg 7.500 kg

kg 1.500 kg
kg

1.250 kg

21 kg

1200 x 1000 x 160 mm

1 paleta: 14 szt. 
1 TIR: 15 szt.

FIDUS light 1111
kg 2.500 kg

kg 1.000 kg
kg

-

8,5 kg

1100 x 1100 x 140 mm

1 paleta: 50 szt. 
1 TIR: 50 szt.

FIDUS light 1140
kg 2.500 kg

kg 1.000 kg
kg

-

8,7 kg

1140 x 1140 x 140 mm

1 paleta: 50 szt. 
1 TIR: 50 szt.

LIGHT
FIDUS medium 1311 3R

kg 5.000 kg

kg 1.2500 kg
kg

500 kg

13,3 kg

1300 x 1100 x 150 mm

1 paleta: 16 szt. 
1 TIR: 16 szt.

MEDIUM

RFID

wypustki antypoślizgowe
stalowe wzmocnienie

inne rozmiary i projekty na zapytanie

narożniki do piętrowania
przekładki (Vario Box)
inny materiał/kolor

(wymienne) płozy
krawędź antyposlizgowa

MOŻLIWE OPCJE

HYGIENE



HEAVY
FIDUS smart heavy 1208

kg 6.000 kg

kg 1.500 kg
kg

1.000 kg

18,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 paleta: 15 szt.  
1 TIR: 15 szt.

VARIO BOX 806
kg 2.000 kg

kg 800 kg
kg

400 kg

Wymiar zewnętrzny:  
800 x 600 x 760 mm (3 moduły)
Wymiar wewnętrzny:  
552 x 752 x 600 mm (3 moduły)

VARIO BOX 1208
kg 4.000 kg

kg 1.600 kg
kg

1.000 kg

Wymiar zewnętrzny:  
1200 x 800 x 760 mm (3 moduły)
Wymiar wewnętrzny:  
752 x 1152 x 600 mm (3 moduły)

VARIO BOX 1210
kg 5.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

Wymiar zewnętrzny:  
1200 x 1000 x 1010 mm (4 moduły)
Wymiar wewnętrzny:  
952 x 1152 x 800 mm (4 moduły)

MAGIC BOX 1208
kg 750 kg

kg 300 kg
kg

-

Wymiar zewnętrzny:  
1200 x 800 x 850 mm
Wymiar wewnętrzny:  
730 x 1130 x 690 mm

BOKSY

HEAVY
FIDUS heavy 1311 3R

kg 7.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

20,3 kg

1300 x 1100 x 160 mm

1 paleta: 15 szt. 
1 TIR: 15 szt.

logistyka@galaprodukt.pl

+48 61 296 7295

Bezpośrednie  
doradztwo!

purus-palety.pl

 Z zastrzeżeniem zmian i błędów.


