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linia Fruit Box



Linia Fruit Box jest przygotowana  
dla producentów warzyw i owoców.  
Fruit Box sprzedażowy wykonany  
jest z kompozytów polimerowych 
zapewniających dobrą wytrzymałość  
i modyfikacje kształtów.
 
Zalety Fruit Box:
–  oklejanie folią według linii graficznej  

zamawiającego
–  dodatkowe wózki transportowo ekspozy-

cyjne na owoce ustawiane na zewnątrz
–  łatwe przewożenie jednej sztuki  

na dalsze odległości na dopasowanej 
przyczepce

–  łatwe podniesienie na pasach  
Fruit Box do rozładunku z platformy

–  możliwość przesuwania Fruit Box  
dzięki kółkom

–  system poziomowania 
–  dodatkowe listwy u dołu zasłaniające 

kółka i elementy poziomujące
–  podłoga antypoślizgowa
–  system wzmocnienia podłogi
–  system wzmocnienia ścian 
–  brak korozji i odporność  

na promieniowanie UV
–  duża ilość miejsc zaprojektowanych  

w celu instalacji dodatkowego,  
opcjonalnego wyposażenia:

 l		własne zasilanie
 l		punkty elektryczne
 l			oświetlenie
 l			półki (instalacja w dowolnej konfiguracji,  

zaprojektowane 6 miejsc)
 l			listwy maskujące
–  waga 420 kg

możliwość łatwej 
instalacji dodatkowej 
grafiki

kółka (z blokadą) zapewniają łatwą instalacje  
i poziomowanie Fruit Box na miejscu docelowym

oklejenie folią  
według wymagań 
zamawiającego

listwy maskujące  
tworzą estetyczne 

 wykończenie Fruit Box

grafika wykonana 
na 15 mm PCV

Firma Profi Box wytwarza punkty  
sprzedaży bezpośredniej,  
dostosowane do indywidualnych  
wymagań klienta.



ergonomicznie 
zaprojektowana 

lada  
z miejscem  

na ekspozycje 
towaru

składana,  
szeroka i długa  
półka na torby  

klienta

Przestronne I szerokIe wnętrze

Możliwość łatwej i szybkiej adaptacji przez modułową budowę Fruit Box

dach na wysokości  
2,62 m dający 
sprzedającemu  
komfort pracy

drzwi po obydwu 
stronach 
umożliwiają 
postawienie  
Fruit Box 
nawet we 
wnęce budynku. 
Zapewniają 
przewiew  
i wygodę dla 
sprzedawcy

możliwość instalacji 
półki górnej nad ladą

możliwość instalacji 
półki górnej na tylnej 

ścianie Fruit Box

możliwość instalacji 
póki pod ladą

wzmocniona podłoga 
z uchwytami na widły 

wózka widłowego

łatwe i bezpieczne 
zdjęcie Friut Box  
z platformy ciężarówki

możliwość instalacji 
półek na pionowej 

ścianie tylnej



wymIary zewnętrzne

DlacZego Fruit Box
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Bardzo łatwa personalizacja  
i obrendowanie Fruit Box

Przy projektowaniu  
Fruit Box staraliśmy się  
upodobnić do topowych,  
ekologicznych opakowań  
na owoce i warzywa. 
W ten sposób uzyskaliśmy  
uniwersalną bryłę użytkową. 

=

Zadbaliśmy również  
o pełną ergonomie wnętrza 
i wygodę dla sprzedawców  

i kupujących


