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O FIRMIE

  Firma FACH-PAK została założona w 2003 roku. Z małej 
rodzinnej firmy, dzięki rzetelnej pracy, staliśmy się dobrze 
prosperującym przedsiębiorstwem. W chwili obecnej mamy 
pozycję jednego z wiodących dostawców opakowań 
transportowo-magazynowych z tworzyw sztucznych. Wśród 
naszych stałych odbiorców są najbardziej wymagający klienci i 
najbardziej rozpoznawane marki. Mimo, iż rejon naszego 
działania koncentruje się głównie na rodzimym polskim rynku, 
to z roku na rok zdobywamy coraz szerszą rzeszę zadowolonych 
klientów także poza granicami Polski. Owocem tego są nasze 
zagraniczne oddziały na Litwie oraz w Niemczech, gdzie oprócz 
biur handlowych posiadamy swoje magazyny, dzięki którym 
nasze produkty są dostępne bez zbędnego czasu oczekiwania. 
Nasz rynek to nie tylko Europa, opakowania dystrybuujemy od 
Warszawy po Nowy Jork.

     Zespół firmy tworzą przede wszystkim ludzie młodzi, ambitni 
i doświadczeni, dzięki czemu wygrywamy z konkurencją 
precyzją, szybkością oraz elastycznością działania poprzez 
ciągłe dopasowywanie się do aktualnych potrzeb naszych 
klientów.

Dlaczego?  Bo od nas wymaga się więcej!



Misja

Zarządzanie jakością

Produkcja

FACH-PAK służy swoim klientom, dostarczając opakowania transportowo-

magazynowe, które ze względu na swoją konstrukcję i najwyższą jakość 

minimalizują koszty logistyki.
      Zapewniamy naszym odbiorcom najwyższą jakość obsługi, oferując im 
innowacyjne produkty i rozwiązania dostosowane do ich aktualnych potrzeb.
Skrócony do minimum łańcuch dystrybucji, najwyższa jakość za najniższą cenę – 
prosto od producenta.
To wszystko od początku jest naszą misją i filozofią, którą kierujemy się każdego 
dnia.

Jako wiodący dostawca opakowań z tworzyw sztucznych wierzymy, że jednym 

z najważniejszych czynników zapewniających nam przewagę nad konkurencyjną 

oraz satysfakcję naszych Klientów jest wysoka jakość oferowanych przez nas 

produkt, która wynika z realizacji przyjętej polityki jakości.

Dostarczając opakowania najwyższej jakości, naszym priorytetem jest nastawienie 
na budowanie mocnych, trwałych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i 
szacunku. Realizacja przedstawionych celów, zaangażowanie i profesjonalizm 
Pracowników, ustawiczne doskonalenie ich umiejętności, stałe poszukiwanie 
nowych rozwiązań adekwatnych do rosnących oczekiwań Klienta gwarantują 
sukces i zadowolenie obu stron.

Wysokiej jakości opakowania transportowo-magazynowe są konstruowane 

i produkowane z najwyższą starannością i precyzją. W zakładzie produkcyjnym 

wyposażonym w nowoczesny sprzęt wykonywana jest na instalacjach sterowanych 

komputerowo szeroka paleta produktów. Szybko wprowadzane są również 

innowacyjne ulepszenia. Tylko w taki sposób można zapewnić oszczędną produkcję i 

elastyczność. Do produkcji zastosowany został nowy materiał 1-A, dzięki czemu 

gwarantujemy naszym klientom utrzymującą się wysoką jakość materiału oferowanych 

produktów. W zależności od wymagań i celów zastosowania oferujemy każdorazowo 

produkty z odpowiedniego materiału z uwzględnieniem stabilności temperaturowej, 

nośności, wytrzymałości dynamicznej, możliwości mycia w odpowiednich instalacjach i 

Opakowania transportowo-magazynowe oferowane przez firmę FACH-PAK przystosowane są ściśle do nowoczesnych środków transportu. 
W trakcie konstrukcji uwzględniono narodowe i międzynarodowe normy nowoczesnej logistyki. Oferowane wymiary są kompatybilne z 
obowiązującymi rozmiarami palet a pojemniki są nadzwyczaj stabilne i odporne – a przy tym zdumiewająco lekkie. Dzięki przemyślanym 
rozwiązaniom szczegółowym i funkcjonalnym akcesoriom spełniają najbardziej różnorodne wymagania branżowe. Dzięki własnemu 
transportowi otrzymają Państwo oferowane przez nas produkty na miejsce i na czas – a okres oczekiwania na zamówiony towar skrócony 
będzie do minimum. Przy ilościach cało-pojazdowych jesteśmy otwarci na realizację zamówień indywidualnych, jak nadruki czy produkty 
specjalne.
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POJEMNIKI IZOLOWANE
PE HEAVY DUTY

Paletopojemniki typu HD z izolacją PE uważane są na rynku za 

jedne z najmocniejszych w swoim rodzaju. Znajdują 

zastosowanie w przypadku gdy od pojemników wymaga się 

wytrzymałości i sporej nośności przy ciężkich ładunkach i 

rozłożonych w czasie obciążeniach.

Przemysł rybny i mięsny

Wymiary zew.
(mm)Numer artykułu

Typ / 
Pojemność (l)
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660

645

1230 x 1030 x 750

1230 x 1030 x 750

FP-660-1

FP-660-2

4501230 x 1030 x 580FP-460

637

6001200 x 1000 x 750

1200 x 1000 x 785FP-630

FP-600

6451230 x 1030 x 750FP-660-3

Długotrwała 
ochrona UV

Trójwarstwowe 
monolityczne ściany

Możliwość podjazdu
paleciakiem z 4 stron

Kapinosy dla łatwiejszego odpływu

Izolacja wewnętrzna
(PE) Spieniony polietylen

4 otwory spustowe z korkami

Uchwyt na korki 
(parking slot)

Zaokrąglona konstrukcja
ułatwia mycie (higieniczne)

Masywne narożniki ułatwiające 
transport dźwigiem na hakach

Odpływ grawitacyjny
na podłodze wewnętrznej

Możliwość produkcji
stopy centralnej

Opcjonalne stopy boczne

Możliwość nadruku 
i koloru indywidualnego
już od 1 sztuki

Wzmocnione narożniki
zabezpieczające sztaplowanie



Przemysł rybny i mięsny

POJEMNIKI IZOLOWANE
NA LÓD
Pojemnik izolowany z pokrywą, o pojemności 100L. Wykonany z polietylenu, 
z izolacją PUR. Jest higieniczny i łatwy do czyszczenia. Jego konstrukcja jest 
mocna i trwała. Zapewnia świeżość wsadu przez długi czas. Pojemnik ma 
możliwość sztaplowania. Posiada 2 otwory spustowe zabezpieczone 
korkami. Pokrywa jest zamykana i zabezpieczana gumowymi uchwytami. 
Ściany pojemnika są pokryte filtrem UV, co zapewnia trwałość jego koloru 
nawet gdy zostanie wystawiony na długotrwałe oddziaływanie promieni 
słonecznych.

Art. FP-250

POJEMNIKI IZOLOWANE
TYP STANDARD PUR

Paletopojemniki izolowane znajdują zastosowanie 

wszędzie tam, gdzie wymagana jest izolacja termiczna, np. 

w miejscach o ograniczonym dostępie urządzeń 

chłodniczych lub w warunkach gdzie temperatury są 

skrajnie wysokie bądź bardzo niskie. Ich izolacja pozwala 

na utrzymanie stałej temperatury w razie 
potrzeby nawet do – 18°C.

Art. FP-460

Typ Pojemność (l)Wymiary zew.
(mm)

Numer artykułu

310

460

660NW

660

1000

330

480

670

670

1100

915 x 715 x 710

1230 x 1030 x 580

1470 x 1180 x 890

1230 x 1030 x 750

1235 x 1035 x 750

FP-310

FP-460

FP-R660NW

FP-660

FP-R1000

Art. FP-600

Typ / Pojemność (l)Wymiary zew.
(mm)Numer artykułu

70

110

750 x 530 x 430

750 x 530 x 520

FP-ICE70

FP-ICE100

2201015 x 700 x 758FP-ICE250

20410 x 290 x 320FP-ICE20

50

35542 x 452 x 239

645 x 405 x 420FP-ICE50

FP-ICE35

220840 x 575 x 745FP-ICE150

Art. FP-100
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Stabilność i niewielki ciężar
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Kolor

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

4 stopy

6 stopy

Konstrukcja

9 stopy

3 płozy

9 stopy

3 płozy

9 stopy

3 płozy

Jednostka 
paletowa (szt.)

150

150

58

50

45

45

75

70

600 x 400 x 125

800 x 600 x 134

1200 x 800 x 130

1200 x 800 x 143

1200 x 800 x 153

1200 x 800 x 153

1200 x 1000 x 130

1200 x 1000 x 140

Numer artykułu

FP-LP6040F

FP-LP8060

FP-LP1208

FP-LP1208K

FP-LP1208 HD

FP-LP1208K HD

FP-LP1210 

FP-LP1210K

PALETY LEKKIE
Palety plastikowe lekkie można gniazdować jedna w drugą, co umożliwia 

dużą oszczędność miejsca w magazynowaniu i transporcie. Pomimo 

niewielkiego ciężaru własnego są bardzo wytrzymałe nawet przy dużym 

obciążeniu.
Europejski standard dla palet eksportowych.

Art. nr FP-LP1208HD

czarny 9 stopy 451200 x 800 x 153FP-LP1208 GD

Wymiary zew.
(mm)

AKCESORIA
DO POJEMNIKÓW IZOLOWANYCH

Pokrywy do pojemników

Ws z y s t k i e  p a l e t o p o j e m n i k i  p o s i a d a j ą 

odpowiednie pokrywy z izolacją PUR. Mocuje się 

je za pomocą gumowych napinaczy, odpornych 

na promieniowanie UV. Ich zastosowanie nie 

sprawia, że są całkowicie wodoszczelne. Istnieje 

moż l iwość  sztap lowania  pojemników z 

pokrywami.

Napinacze do pokryw
Mocne gumowe napinacze służące zamykania 

pojemników pokrywami. Są odporne na 

promieniowanie (UV).

Korki spustowe
K o r k i  s p u s t o w e  u m o ż l i w i a j ą  ł a t w e 

odprowadzenie płynów z wnętrza pojemnika, bez 

jego wywracania. Najłatwiej odkręcić je za 

pomocą specjalnego klucza. 

Korek z otworem ¾’’, pozwala na podłączenie 

węża lub zaworu spustowego.



Kolor

szary 3 płozy pełne, spawane

Konstrukcja

20

Wymiary zew.
(mm)

1200 x 800 x 160

Numer artykułu

H1

PALETY HIGIENICZNE
SZCZELINOWE

PALETY HIGIENICZNE
PEŁNE

Do czystych pomieszczeń

Paleta higieniczna H1 o wymiarach 1200x800 mm jest najbardziej znana i 

najczęściej stosowana w przemyśle spożywczym. Posiada ona zamknięte 

płozy oraz krawędzie boczne, dzięki którym stawiane na niej pojemniki nie 

zsuną się. Jest zgodna ze standardem GS1. Pozwala na pracę w nawet 

skrajnie trudnych warunkach 

Plastikowe palety higieniczne produkowane są z jednoczęściowego nowego 

materiału w formie monolitu dopuszczonego do transportu artykułów 

spożywczych. Są odporne na działanie niskich i wysokich temperatur oraz łatwe w 

czyszczeniu. Europejski standard dla palet eksportowych. Palety są z atestem 

spożywczym.

Art. nr H1

Art. FP-EH1208

Kolor

biały | srebrno-szary

biały | srebrno-szary

3 płozy

Konstrukcja

3 płozy

Jednostka 
paletowa (szt.)

20

20

Wymiary zew.
(mm)

1200 x 800 x 160

1200 x 1000 x 160

Numer artykułu

FP-EH1208

FP-EH1210

Jednostka 
paletowa (szt.)

®

FACH PAK FACH-PAK  ul. Artura Grottgera 16 C  PL 76-200 Słupsk  tel. +48 59 845 50 00  www.fach-pak.pl  e-mail: info@fach-pak.pl| | | | |

06



PALETY PEŁNE
Idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie potrzebna jest 

naprawdę mocna paleta. Na życzenie blat wykonany 

z krawędziami lub bez. Wykonane z polietylenu mrozo- 

i chemoodpornego, łatwe do mycia.

PALETY NA SPECJALNY WYMIAR

Do dużych obciążeń

Art. FP-HDK1208

Musisz wysłać towar na palecie, ale jego rozmiar wystaje poza jej obrys?

Boisz się, że w trakcie transportu ładunek wart kilkadziesiąt tysięcy złotych 

ulegnie zniszczeniu?

Od dziś ten problem nie istnieje!!!

Napisz naszego działu technicznego ,info@fach-pak.pl

który na podstawie otrzymanych od Ciebie informacji, przygotuje ofertę na 

paletę pod specjalny wymiar.
1400

1200

1120
1050

Kolor

czarny | niebieski Nie

Jednostka paletowa
(szt.)

30

Wymiary zew.
(mm)

800 x 600 x 150

Numer artykułu

FP-BR8060

Tak 201200 x 800 x 155FP-HDK1208

czarny | niebieski Tak 201200 x 1000 x 155FP-HDK1210 

czarny

Krawędzie 
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boczne

PALETY SZCZELINOWE

czarny

czarny | szary

czarny

czarny | szary

Tak

Nie

Tak

Nie

20

20

20

20

1200 x 800 x 150

1200 x 800 x 150

1200 x 1000 x 150

1200 x 1000 x 150

Kolor Jednostka 
paletowa (szt.)

Wymiary zew.
(mm)Numer artykułu

FP-DK1208

FP-D1208

FP-DK1210

FP-D1210

Palety szczelinowe pod względem stabilności 

znajdują się pomiędzy plastikowymi paletami 

lekkimi a higienicznymi. Produkowane są z wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego odpornego na 

zarysowania. Europejski standard dla palet 

eksportowych.

Art. nr FP-DK1208

Krawędzie
boczne



Skrzyniopalety plastikowe zostały wykonane z solidnego 
tworzywa odpornego na zarysowania. Gładkie ścianki 
wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają bezproblemowe 
czyszczenie. Znormalizowane wymiary (Euro 1.200 x 800 mm 
lub ISO 1.200 x 1.000 mm) gwarantują płynność procesów 
roboczych w magazynowaniu i transporcie.

-   Formaty ISO, EURO oraz wymiary specjalne na życzenie
-   Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością
-   Dostępne do wyboru na 4 stopach, 3 płozach lub kółkach
-   Płozy i stopy wymienialne
-   W opcji także pokrywy oraz zawory spustowe
-   Możliwość sztaplowania
-   Do 4 ton obciążenia statycznego
-   Do 350 kg obciążenia dynamicznego
-   Możliwość kolorów specjalnych oraz nadruku
-  Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
     UV
-    Odporne na większość kwasów i zasad
- Gładkie wewnętrzne ściany umożliwiają zachowanie
     najwyższego reżimu higienicznego.

SKRZYNIOPALETY 
TYPU EURO-BOX PEŁNE

Kolor

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

4 stopy

2 płozy

4/6/7 stóp

4 koła

3 płozy

4 koła

4 stopy

Konstrukcja

3 płozy

4 stopy

Wymiary zew.
(mm)

1200 x 800 x 800

1200 x 800 x 800

1200 x 1000 x 745

1200 x 1000 x 900

1200 x 800 x 900

1200 x 1000 x 745

1200 x 1000 x 580

1200 x 1000 x 580

1200 x 1000 x 580

Numer artykułu

FP-EBG1208

FP-EBG1208K

FP-FBG1210

FP-FBG1210R

FP-EBG1208R

FP-FBG1210K

FP-EBS1210

FP-EBS1210K

FP-FBD1210

Art. FP-FBG1210K

Art. FP-FBG1210R

Art. FP-EBG1210K

Art. FP-FBG1210

Szeroka gama zastosowań
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Maksymalna pojemność skrzyniopalet to oszczędność 
czasu i pieniędzy podczas transportu, obsługi i 
składowania.
ź Optymalizacja pojemności dzięki ściankom bocznym
ź Bardzo dobra wentylacja wnętrza dzięki konstrukcji 

szczelinowej
ź Niewielki ciężar własny
ź Łatwy do czyszczenia
ź Możliwość układania w sztaplu

SKRZYNIOPALETY 
TYPU BIG-BOX SZCZELINOWE

Szeroka gama zastosowań

Art. FP-FBO1210K

Art. FP-FBO1210 Art. FP-FBO1210R

Art. FP-FBO1210K

Art. FP-FBO1210

Kolor

srebrno-szary | zielony

srebrno-szary | zielony

srebrno-szary | zielony

4/6/7 stóp

3 płozy

4 stopy

KonstrukcjaWymiary zew.
(mm)

1200 x 1000 x 745

1200 x 1000 x 745

1200 x 1000 x 900

Numer artykułu

FP-FBO1210K

FP-FBO1210

FP-FBO1210R

srebrno-szary | zielony 4 stopy1200 x 1000 x 580FP-FBDO1210
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Wszystkie pojemniki EURO są modułowe i dopasowane do 

wymiarów Europalet. Na oferowane pojemniki wystawiamy 

deklarację zgodności zgodnie z dyrektywą UE.

SKRZYNKI NA RYBY

Kolor

biały

biały

niebieski

niebieski

15

50

20

15

Pojemność (l) Jednostka 
paletowa (szt.)

100

50

100

100

Wymiary zew.
(mm)

600 x 400 x 180

800 x 450 x 260

600 x 400 x 150

600 x 400 x 125

Numer artykułu

FP – 60

FP – 80

FP-15KG20L

FP- 10KG15L

biały

biały

biały

36

60

75

50

50

50

800 x 450 x 270

800 x 450 x 190

890 x 560 x 235

FP-40KG60L

FP-25KG36L

FP-50KG75L

biały

biały | niebieski

50

70

36

20

800 x 400 x 190

844 x 514 x 190

FP-PB50

FP-PB45

niebieski | zielony 42 48740 x 450 x 182FP-PB42

Art. FP-60

Art. FP-PB45Art. FP-60

Art. FP-80 Art. FP-PB42

Szeroka gama zastosowań

Składane skrzyniopalety umożliwiają obniżenie kosztów poprzez redukcję 
objętości w stanie złożonym.
     
ź Klapy dostępu ułatwiające załadunek i rozładunek
ź Sztaplowalne – również z pokrywą
ź  Dostępne również z uchwytem na etykiety
ź Możliwość układania w stosy

SKRZYNIOPALETY 
SKŁADANE

Art. FP-DLK1210

srebrno-szary

zielony

FP-DLK1210K

FP-DLK1210

FP-DLKO1210

zielony

4 stopy

2 płozy

4 stopy

2 płozy

KolorNumer artykułu KonstrukcjaWymiary zew.
(mm)

1200 x 1000 x 800

1200 x 1000 x 800

1200 x 1000 x 800

1200 x 1000 x 800FP-DLKO1210K

srebrno-szary

®
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zielony

FP-HBO86K

FP-HBO86R 4 kółka

2 płozy800 x 600 x 1032

800 x 600 x 1032

czarny



POJEMNIKI EURO
PEŁNE

POKRYWY
DO SKRZYNEK EURO

Art. FP-EG6442

Art. FP-DE64

Kolor

srebrno-szary

srebrno-szary

400

500

Wymiary zew.
(mm)

600 x 400 x 30

400 x 300 x 30

Numer artykułu

FP-DE64

FP-DE43

srebrno-szary 300800 x 600 x 30FP-DE86

Jednostka 
paletowa (szt.)

Art. FP-EG6422

Art. FP-EG6412

Kolor

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

srebrno-szary

4,6

10

20

Pojemność (l)

26

15

30

15

24

35

45

56

66

88

45

130

87

172

288

160

80

64

112

48

136

80

56

40

32

28

20

34

12

20

10

Wymiary zew.
(mm)

300 x 200 x 120

400 x 300 x 120

400 x 300 x 220

400 x 300 x 270

400 x 300 x 170

400 x 300 x 360

600 x 400 x 75

600 x 400 x 120

600 x 400 x 170

600 x 400 x 220

600 x 400 x 270

600 x 400 x 320

600 x 400 x 420

800 x 600 x 120

800 x 600 x 320

800 x 600 x 220

800 × 600 × 420

Numer artykułu

FP-EG3212

FP-EG4312

FP-EG4322

FP-EG4327

FP-EG4317

FP-EG4336

FP-EG6407

FP-EG6412

FP-EG6417

FP-EG6422

FP-EG6427

FP-EG6432

FP-EG6442

FP-EG8612

FP-EG8632

FP-EG8622

FP-EG8642

Jednostka 
paletowa (szt.)

srebrno-szary 330 56400 x 300 x 320FP-EG4332

Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Skrzynki 

sztaplowane FACH-PAK nadają się do stosowania w przemyśle i 

handlu. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymałe 

na obciążenia ładunkiem. Odporne na uszkodzenia 

mechaniczne i działanie wszystkich kwasów i zasad. Obojętne 

fizjologicznie. W wykonaniu z pokrywą lub bez, z opcją 

przytrzymywacza etykiet. Kolor standardowy: biały i szary.  
Wszystkie nasze skrzynki znormalizowane (Euro-Norm) 
odpowiadają wymiarom europalet i dzięki temu umożliwiają 
oszczędność kosztów transportu i przestrzeni magazynowej. 
Na życzenie chętnie realizujemy rozwiązania dostosowane do 
specjalnych potrzeb i wymagań klientów.

Szeroka gama zastosowań
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POJEMNIKI NA MIĘSO

AKCESORIA

Skrzynki na mięso FACH-PAK są znormalizowanymi środkami transportu dla przemysłu mięsnego i wędliniarskiego oraz handlu.
Odpowiadają one profilom wymagań EHI i DIN 55423. Dzięki gładkiej dolnej stronie dna skrzynki nadają się do stosowania na przenośnikach 
rolkowych i taśmowych.
Otwory (kratki) i otwory uchwytne zapewniają dobrą cyrkulację powietrza.
Krawędź obwodowa zapewnia samoczynne środkowanie (centrowanie) i blokowanie oraz gwarantuje odpływanie wody na zewnątrz.

Dla przemysłu mięsnego i wędliniarskiego

Kolor

biały | szary

stalowy

Jednostka 
paletowa (szt.)

120

-------

Wymiary zew.
(mm)

640 x 400 - pokrywa

klips etykietowy

Numer artykułu

FP-EDE

FP-ET

Art. FP-EDE

Art. FP-ET

Skrzynki E2 

Kolor

czerwony lub inny

czerwony lub inny

czerwony lub inny

25

40

Pojemność
 (l)

60

Jednostka 
paletowa (szt.)

60

40

21

Wymiary zew.
(mm)

600 x 400 x 125

600 x 400 x 200

600 x 400 x 300

Numer artykułu

FP-E1

FP-E2

FP-E3

* Inne kolory: biały, niebieski, żółty

POJEMNIKI SKŁADANE
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

 Pojemniki składane FACH-PAK zastosowanie zarówno w handlu 
artykułami spożywczymi, jak i w innych branżach. Oszczędność miejsca, wysoka 
efektywność kosztów oraz kompatybilność z innymi systemami opakowań 
wielokrotnego użytku. Nasze pojemniki są lekkie i jednocześnie bardzo stabilne, 
można je stawiać jeden na drugim oraz szybko i łatwo rozkładać i składać.

Kolor

srebrno-szary

Jednostka 
paletowa (szt.)

140

Wymiary zew.
(mm)

600 x 400 x 300

Numer artykułu

FP-FB6432

Art. FP-FB6432

09
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Do szybkiego rozładunkuGwarancja elektrostatyczności

Pojemniki ESD zostały wyprodukowane z tworzywa 
przewodzącego prąd, z myślą o przechowywaniu
i transporcie specyficznych komponentów 
elektronicznych. Zapobiegają naładowaniom 
elektrostatycznym i absorbują już zaistniałe

Właściwości antyelektrostatyczne (opór): 106 < 
1010 Ω cm.   

POJEMNIKI ESD
Kolor

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

zamknięte

zamknięte

zamknięte

Rodzaj uchwytów

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

zamknięte

Jednostka
paletowa

280

190

100

90

70

130

149

74

60

44

40

40

30

34

12

20

10

Wymiary zew.
(mm)

400 x 300 x 75

400 x 300 x 120

400 x 300 x 220

400 x 300 x 270

400 x 300 x 320

400 x 300 x 170

600 x 400 x 75

600 x 400 x 120

600 x 400 x 170

600 x 400 x 220

600 x 400 x 270

600 x 400 x 320

600 x 400 x 420

800 x 600 x 120

800 x 600 x 320

800 x 600 x 220

800 x 600 x 420

Numer artykułu

FP-EG4375 ESD

FP-EG4312-ESD

FP-EG4322 ESD

FP-EG4327 ESD

FP-EG4332 ESD

FP-EG4317-ESD

FP-EG6475 ESD

FP-EG6412-ESD

FP-EG6417-ESD

FP-EG6422 ESD

FP-EG6427 ESD

FP-EG6432 ESD

FP-EG6442 ESD

FP-EG8612-ESD

FP-EG8632 ESD

FP-EG8622 ESD

FP-EG8642 ESD

Art. FP-EG6475 ESD

Art. FP-EG6412 ESD

Art. FP-EG6417 ESD Art. FP-EG6422 ESD Art. FP-EG6427 ESD

Nr 1 w budownictwie to pojemniki budowlane na zaprawę 
betonową lub murarską od FACH-PAK, które zostały 
skonstruowane dla transportu i zastosowania w bardzo 
trudnych warunkach. Ekstremalnie gruba ściana oraz 
masywna konstrukcja zapewniają stabilność. Takie 
właściwości zapewniają długie użytkowanie w branży 
budowlanej. Przy pojemności 200 litrów i ładowności do 
430 kg zapewniają optymalne wykorzystanie zgodne z 
certyfikacją GS (sprawdzone bezpieczeństwo) wykonane 
przez TÜV Serwis.

KUBŁY I POJEMNIKI BUDOWLANE

Pojmeność
w litrach

200

90

Kolor
Wymiary zew.

(mm)

żółty | niebieski995 x 663 x 490

żółty | niebieski 507 x  385

Numer artykułu

FP-FMK200

FP-DSMK90

Art. FP-FMK200

Art. FP-DSMK90
17
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Wiaderka plastikowe, jakie oferujemy, są dostępne w wielu modelach, które różnią 

się pojemnością. Można także dowolnie wybrać ich kolor, korzystając z 

proponowanej palety barw. Każde wiadro może być zaopatrzone w rączkę z plastiku 

lub metalu, w zależności od potrzeb klienta. Każdy pojemnik chroniony jest 

wytrzymała pokrywką, która po włożeniu wsadu jest plombowana.

Tak duże spectrum możliwości sprawia, że wiaderka plastikowe mogą być 
wykorzystywane w wielu branżach. Przede wszystkim znajdą zastosowanie w 
branży chemicznej. Tutaj służyć mogą jako opakowania chemii gospodarczej, 
między innymi różnego rodzaju proszków czy płynów, ale także jako pojemniki na 
farby, masy bitumiczne, tynki oraz lakiery. Ponadto pojemniki te idealnie sprawdzą 
się także w przemyśle spożywczym. Przechowywać w nich można wszelkiego 
rodzaju przetwory: rybne, owocowe, warzywne, takie jak sałatki, surówki czy 
kiszonki, oraz przetwory mleczne. Pojemniki te mogą także służyć do 
przechowywania sosów, przekąsek w rodzaju chipsów lub orzeszków oraz przypraw.

WIADERKA PLASTIKOWE
DLA SPOŻYWKI I NIE TYLKO

Pojemność (l)

0,5

1,5

3

10

12

17

25

1

2,5

5

10

15

20

30

Wymiary zew.
(mm)

109,6 x 81,3

134,99 x 131,1

185,9 x 155,4

265,0 x 249,8

273,3 x 260,0

327,8 x 274,8

305,9 x 400,0

122,4 x 131,0

162,8 x 157,4

213,7 x 187,6

276,5 x 222,7

290,8 x 315,6

310,2 x 320,2

362,7 x 389,7

Numer artykułu

FP-0055 Bis2

FP-0160 Bis

FP-0300 LB*

FP-1000 BH*

FP-1200 Bis

FP-1750 Bis

FP-2500 Bis

FP-0100 Bis5*

FP-0275 LB

FP-0500 LB*

FP-1000 Bis3

FP-1500 Bis

FP-2000 Bis2

FP-3300 Bis

Przechowywanie substancji płynnych i stałych
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KONTENERY IBC

UN EX Z OSŁONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ
NA ALKOHOLE I PRODUKTY 
ROPOPOCHODNE

Pojemność
w litrach

1000

Wymiary palety
(mm)

1000 x 1200

Numer artykułu

FP-IBC1000PE1210EX

UN NA PRODUKTY SZKODLIWE
Pojemność

w litrach

600

1000

Wymiary palety
(mm)

800 x 1200

1000 x 1200 

Numer artykułu

FP-IBC600PE1208UN

FP-IBC1000PE1210UN

STANDARD NA WODĘ PITNĄ 
I PRODUKTY POŻYWCZE

Pojemność
w litrach

600

800

1000

Wymiary palety
(mm)

800 x 1200

1000 x 1200

1000 x 1200

Numer artykułu

FP-IBC600PE1208ST

FP-IBC800PE1210ST

FP-IBC1000PE1210ST

Art. FP-IBC600PE1208ST



KUBŁY OKRĄGŁE
Właściwy wybór do magazynowania cieczy i towarów sypkich. 

Pojemniki okrągłe, beczki i wiadra mają stożkowy kształt, który 

umożliwia wkładanie ich w siebie dla oszczędności przestrzeni. Gładkie 

ściany wewnętrzne umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie. Kubły 

posiadają monolityczne uchwyty.

Art. FP-3907

Art. FP-3925

Numer artykułuŚrednica x wysokość (mm)Pojemność (l)

FP-3911

FP-3925

FP-3908

FP-3907

FP-3906

FP-3905

FP-3905-1

FP-3909

FP-3910

FP-3922

FP-3923

670 x 810

520 x 415

495 x 385

520 x 415 x 670

średnica 390

Pojemnik z dwoma uchwytami

średnica 460

pokrywa

średnica 520

średnica 480

pokrywa

pokrywa

pokrywa

520 x 670

Pojemnik bez uchwytów

pokrywa

pokrywa

Wózek do pojemników 75 i 100 L

Pojemnik ze szczelną pokrywą i obejmą

średnica 760

średnica 670

Dla wymagających

11
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Łatwy transport

WÓZKI TRANSPORTOWE

Art. FP-RL64AArt. FP-RL64P

PODSTAWY TRANSPORTOWE 
DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW EURO

Kolor
Wymiary zew.

(mm)

czerwony | niebieski | żółty | zielony620 x 420

czerwony | niebieski

czerwony

610 x 410

810 x 610

niebieski

620 x 420

810 x 610

Numer artykułu

FP-RL64P

FP-RD6040

FP-RD8060R

FP-RL64A

aluminium618 x 416FP-RA6040

FP-RD8060B

620 x 420FP-RL64O czerwony | niebieski | żółty | zielony

czerwony | niebieski | żółty | zielony

Art. FP-RA6040Art. FP-RL64O

Bardzo stabilne podstawy transportowe o ładowności do 300 kg. 
Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Na życzenie 
możliwe jest zainstalowanie niestandardowych dodatków, takich jak 
kółka obrotowe / z hamulcem, obudowa stalowa / plastikowa.

17
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     W dziale wózków transportowych oferujemy zróżnicowane konfiguracje w tym produkcję podstaw 
i półek z tworzywa sztucznego. Oferujemy wózki 2-, 3-, 4-ścienne a także wózki antykradzieżowe o 
różnym wymiarze podstawy. Jesteśmy otwarci na rozwiązania indywidualne dotyczące ostatecznej 
konstrukcji tj. wymiarów, kolorów, zestawów kołowych, itp.
  Ponad to oferujemy produkcję wózków wyłącznie ze stali. Standardowo takie rozwiązania 
konstruowane są na podstawie 724 x 815 mm. Dzięki modułowej budowie jesteśmy w stanie w 
krótkim czasie zrealizować zamówienia na konkretne konfiguracje. W przypadku indywidualnych 
konstrukcji na życzenie klienta przygotowujemy rysunek techniczny i wycenę.
Aby zapewnić ergonomiczny transport pustych wózków oferujemy modele ze składanymi ścianami 
oraz półkami.
       Ze względu na popularność i stosowanie podstaw tworzywowych o wymiarze 724 x 815 mm w 
systemach logistycznych, nasi klienci mają zawsze dostęp do zakupu nowych z naszych stanów 
magazynowych.
       Proponujemy także wszelkie części eksploatacyjne, które mogą ulec zużyciu bądź zniszczeniu 
podczas użytkowania wózków. Dzięki ich stałej dostępności realizujemy zamówienia od ręki.
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POKROWCE TERMOIZOLACYJNE

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, 
oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i 
mrożonych produktów.

Zastosowanie kontenerów termoizolowanych FACH-PAK 
gwarantuje ciągłość procesu chłodzenia który ma wpływ na 
zachowanie świeżości przewożonych towarów.

Pokrowce chronią przewożony towar przed temperaturą zewnętrzną - utrzymują temperaturę zabezpieczonego towaru. 
Każdy pokrowiec wykonujemy na indywidualne zamówienie, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami - parametry 
podstawy i wysokości.

Podstawowe zalety pokrowców termoizolowanych FACH-PAK:
ź Ochrona ładunków przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: Słońce, śnieg, deszcz itp.
ź Ochrona ładunków po rozładowaniu, w przypadku gdy folia zabezpieczająca została rozerwana.
ź Ochrona przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem ładunku.
ź Ochrona ładunku w czasie transportu gdy ładunek na palecie nie posiada oryginalnego zabezpieczenia.

Dodatkowe korzyści to:
ź Składowanie ładunku na wolnym powietrzu, bez utraty jego wartości użytkowej.
ź Wielokrotne wykorzystanie osłon.
ź Łatwe i szybkie zakładanie osłony na ładunek palety.
ź Dostosowanie wymiarów osłon do indywidualnych potrzeb Klienta.
ź Niska cena osłon.
ź Szybkie zabezpieczenie ładunku palety na czas transportu.

Osłona ma kształt prostopadłościennego pokrowca dopasowanego do ładunku złożonego na palecie. Wykonana jest z 
tkaniny nieprzepuszczalnej i odpornej na działanie promieniowania słonecznego. Proponujemy osłony w kilku wariantach: 
w wersji podstawowej oraz odsłanianym jednym lub dwoma bokami.

Pojmeność
w litrach

1270

1170

1070

960

780

720

590

340

170

1590

1010

800

740

550

450

250

160

Wymiary zew.
(mm)

1000 x 1200 x 1830

800 x 1200 x 2150

800 x 1200 x 2000

800 x 1200 x 1830

735 x 955 x1900

735 x 955 x 1770

735 x 825 x 1770

555 x 775 x 1600

600 x 800 x 680

1000 x 1400 x 1920

800 x 1200 x 1930

735 x 985 x 1840

735 x 955 x 1800

735 x 955 x 1415

710 x 825 x 1415

660 x 810 x 830

660 x 810 x 630

Numer artykułu

F-1275

E-1170

E-1070 

E-1000 

C-780

C-720

A-580

H-340

N-170

M-1600

E-1010

D-820

C-730

C-560

A-450

G-250

G-180

KONTENERY TERMOIZOLACYJNE

Gwarancja świeżości
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PODŁOGI ROBOCZE 
I PALETY WYCHWYTOWE

 Dbając o środowisko naturalne oraz czystość 
i bezpieczeństwo stanowisk pracy polecamy najwyższej 
jakości systemy przechowywania kanistrów, zbiorników 
oraz beczek z płynami niebezpiecznymi. Palety i wanny 
wychwytowe zapobiegają przedostaniu się szkodliwych 
związków do środowiska naturalnego, ale przede 
wszystkim chronią pracowników przed kontaktem z nimi.  
Wykonane z wysokiej jakości polietylenu, kwaso-, zasado- 
i ługoodporne. Dzięki zastosowanym rozmiarom 
Euronorm spełniają wszelkie europejskie normy 
transportowo logistyczne.

Wanny i palety wychwytowe FACH-PAK to rozwiązania 
pozwalające na bezpieczne przechowywanie różnego typu 
opakowań z płynami. Oferowane przez nas palety 
ociekowe nadają się doskonale do zastosowania w różnych 
dziedzinach przemysłu – wszystkie bez wyjątku wykonane 
są z nowoczesnych tworzyw, odpornych na oddziaływanie 
substancji chemicznych oraz promieniowanie UV.
W nowoczesnych wannach wychwytowych można 
przechowywać dowolnego rodzaju substancje ciekłe.

PALETY OCIEKOWE

Wykończenie

bez rusztu

ruszt stalowy

ruszt plastikowy

Wymiary zew.
(mm)

800 x 1200 x 310

800 x 1200 x 310

800 x 1200 x 310

Numer artykułu

FP-RE1208BR

FP-RE1208RS

FP-RE1208RP

Zastosowanie

pod 4 beczki, podwyższona

pod 4 beczki

pod 2 beczki

pod 2 beczki, podwyższona

pod 1 beczkę

Wymiary zew.
(mm)

1400 x 1400 x 270

1400 x 1410 x 150

1400 x 760 x 140

1400 x 758 x 385

770 x 770 x 170

Numer artykułu

FP-TEW4H

FP-TEW4

FP-TEW2

FP-TEW2H

FP-TEW1

Art. FP-RE1208BR

Art. FP-TEW4H

Art. FP-TEW2H

Art. FP-TEW2 Art. FP-TEW1

Art. FP-RE1208RS

Czystość i bezpieczeństwo stanowisk



Cyrkulacja powietrza

KolorObciążenie

biały | szary | ceglany2
60.000 kg/m

biały | szary | ceglany260.000 kg/m

biały | szary | ceglany297.000 kg/m

ceglany250.000 kg/m

Wymiary zew.
(mm)

1000 x 500 x 50

500 x 500 x 50

500 x 500 x 25

600 x 400 x 20

Numer artykułu

FP-C10050

FP-C5050

FP-C5025

FP-C6040

PRZEKŁADKI CHŁODNICZE

KRATKI PODŁOGOWE

 Przeznaczona do wykładania posadzek w halach 

produkcyjnych, magazynowych, sklepach, łaźniach i 

innych pomieszczeniach, a także skrzyń ładunkowych w 

samochodach ciężarowych itp. Pojedynczy moduł o 

wymiarach 600x400x20mm tj. o powierzchni 0,24 m2.

ź Prosty montaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi,
ź Powierzchnia specjalnie zaprojektowana do łatwego 

odprowadzania wody,
ź Odporne na rdzę, kwasy, oleje,
ź Odpowiednie dla wielu gałęzi przemysłu w tym przede 

wszystkim dla spożywczego, chemicznego,
ź I zo lowana powierzchnia  zapewnia  ochronę 

elektrostatyczną, chroni przed zimnem i wilgocią

KolorMaksymalne obciążenie *
(kg)

niebieski3000*

niebieski3000*

czarny3000*

czarny3000*

Wymiary zew.
(mm)

1200 x 800 x 150

1200 x 1000 x 150

1200 x 800 x 150

1200 x 1000 x 150

Numer artykułu

FP-PN1208

FP-PN1210

FP-PC1208

FP-PC1210

Art. FP-PN1208

Art. FP-C6040

 Przekładki chłodnicze FACH-PAK dedykowane są przede 

wszystkim dla branży spożywczej, w której nasza unikalna 

konstrukcja przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii i 

zwiększenia wydajności zamrażania.
Według opinii naszych klientów są najbardziej skuteczne na rynku 
– w konsekwencji przekładki chłodnicze FACH-PAK stają się jednym 
z czołowych produktów w swojej dziedzinie.

Przekładki chłodnicze FACH-PAK są dostępne w dwóch rozmiarach: 
1200×1000 i 1200x800mm. Standardowe kolory to niebieski lub 
czarny, ale inne kolory mogą być wyprodukowane na zamówienie. *dotyczy równomiernego rozłożenia ładunku, może ulec zmianie w zależności od rodzaju
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Do szybkiego rozładunku

MOBILNE WYWROTNICE
ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

„Naszą ideą było stworzenie takich wywrotnic, które byłby maksymalnie proste w 
konstrukcji oraz obsłudze” -Paweł, konstruktor wywrotnic BOXMECH

Dbałość o zdrowie pracowników oraz zwiększenie szybkości i efektywności produkcji to 
dziś podstawowy priorytet. Czasy kiedy ręcznie rozładowywano ciężarówki dawno 
odeszły do lamusa. Tak jest i dzisiaj z rozładowywaniem zawartości skrzyniopalet. Nikt 
nie wyobraża sobie, że półtonowa zawartość takiego pojemnika może być opróżniana 
ręcznie. Firma FACH-PAK jako wiodący dostawca skrzyniopalet plastikowych oraz 
dużych pojemników izolowanych wychodzi po raz kolejny naprzeciw oczekiwaniom 
swoich klientów. Produkowane w Słupskim zakładzie wywrotnice są dostosowane do 
opakowań transportowo-magazynowych oferowanych przez FACH-PAK. Urządzenie 
jest kompatybilne ze skrzyniopaletami oraz pojemnikami izolowanymi dla przemysłu 
rybnego i mięsnego.

Wywrotnice do skrzyniopalet FACH-PAK to jakość z najwyższej półki. Dzięki 
zastosowaniu pierwszej jakości materiału są najmocniejsze w swojej kategorii. 
Standardowa konstrukcja idealnie nadaje się do przyspieszania rozładunków 
produktów umieszczonych w skrzyniopaletach, skrzynkach, koszach oraz wielu innych 
nośników gabarytowych. Największą zaletą wywrotnic jest ich ergonomiczność, która 
ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków i zwiększa bezpieczeństwo pracy operatorów! 
Natomiast ich higieniczna konstrukcja umożliwia mycie pod wysokim ciśnieniem. 
Wywrotnice FACH-PAK gwarantują najlepszy stosunek ceny do jakości w celu 
zapewnienia niezawodności.
Urządzenia używane są jak wózki paletowe, służą do manewrowania skrzyniami, 
pojemnikami (z mięsem, rybami, warzywami itp.) w określonej pozycji zgodnie z 
odpowiednim miejscem pracy. Dzięki regulacji kąta pochylenia operator z łatwością 
opróżnia zawartość pojemników. Stopniowy rozładunek może być regulowany w 
zakresie do 100°, ograniczając w ten sposób konieczność pochylania się. Wywrotnice do 
skrzyniopalet FACH-PAK mogą być używane dosłownie wszędzie dzięki własnej 
jednostce zasilającej. Wydajny akumulator pozwala na pełnozmianową pracę 
(wydajność ok. 25 ton mięsa), pełne naładowanie następuje po 8 godzinach.

Wywrotnica została zaprojektowana specjalnie dla branży spożywczej. Więcej 
informacji nt. konstrukcji na zapytanie info@boxmech.com

Zadbaj o swoich pracowników i swój biznes z marką BOXMECH
W czasach, gdy to pracownik jest na wagę srebra, zdrowy pracownik jest na wagę złota. Ryzyko podnoszenia oraz opróżniania przez pracowników wypełnionych 
półproduktem pojemników, beczek oraz dzież niesie za sobą poważne konsekwencje. Urazy pleców oraz inne kontuzje spowodowane przedźwignięciem mogą 
być katastrofalne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. W tym momencie z pomocą przybywa BOXMECH jako mobilny i niezawodny „pracownik”, który 
może dźwigać non-stop, nigdy się nie męczy oraz nie chodzi na zwolnienia lekarskie. Już dzisiaj zaufały nam i doceniły nasze wywrotnice największe zakłady 
przemysłowe. 
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Uwagi ogólne

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW
NADRUK LOGO NA PRODUKTACH

Chcecie Państwo z pojemników FACH-PAK stworzyć 
opakowanie odpowiadające wizerunkowi własnej firmy?
Żaden problem, na życzenie oznakujemy pojemniki logiem 
firmy lub nadrukujemy na nich Państwa reklamę!

Na zapytanie przedstawimy Państwu techniczne możliwości 
dla wybranych produktów i przygotujemy indywidualną 
ofertę nadruku!

I n n ą  m o ż l i w o ś ć  n a d a n i a  n a s z y m  p r o d u k t o m 
charakterystycznych cech Państwa firmy oferuje dopasowanie 
ich koloru.

UWAGI OGÓLNE
Wskazówka specjalna

Wszystkie dane techniczne oddają charakterystyczne właściwości, które zostały stwierdzone w określonych warunkach pomiarowych. 
Różne warunki eksploatacyjne, jak rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziałowywania mogą prowadzić do odmiennych 
wartości, które możemy ustalić na życzenie.

Uwagi

Wszystkie zawarte w ofercie wymiary, masy i dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Nie stanowią one wiążącego 
zapewnienia określonych właściwości lub przydatności do określonych zastosowań. Uwarunkowania techniczne odpowiadają 
normom DIN. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczenia. Ze względu 
na możliwe działanie licznych, pozostających poza naszym wpływem, czynników zewnętrznych przy stosowaniu naszych produktów, 
użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia własnych prób i kontroli.Z treści oferty nie wynikają żadne wiążące prawne 
zapewnienia co do określonych właściwości lub przydatności
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FACH PAK

           
FACH-PAK 
ul. Artura Grottgera 16 C 
76-200 Słupsk 
Poland
T: +48 59 84 55 000 
F: +48 59 84 57 588
info@fach-pak.pl
www.fach-pak.pl

 
FACH-PAK North America
400 Glen Ledge Rd. 
Glen, NH 03838 
USA 
T: +1 60 33 830 107
F: +1 87 74 654 145 
info@fach-pak.us 
www.fach-pak.us 

 
FACH-PAK Baltic UAB
Vilniaus raj. Avižienių sen., 
14247 Galinės km 
Lithuania
T: +37 06 80 107 70 
F: +37 05 21 524 44 
aleksandr.knude@fach-pak.com
www.fach-pak.com

 
FACH-PAK Germany GmbH
Lütke Haar 13
59602 Rüthen 
Germany
T:  +49 2952 970 9580 25 
F: +49 2952 970 9580 29 
info@fach-pak.de
www.fach-pak.de

SIEDZIBA

ODDZIAŁY


