
 

 

 

 

 

Productlijst UN-gekeurde transportbakken gevaarlijke stoffen 

CarePack Holland BV is gespecialiseerd op het gebied van UN-gekeurde 

verpakkingen voor transport van gevaarlijke stoffen. Wij beschikken over een groot 

assortiment UN-verpakkingen waaronder UN-gekeurde kunststof transportbakken. 

Voor het distribueren van chemicaliën leveren we twee soorten bakken: standaard 

stapelbare bakken en nestbare bakken. Al deze verpakkingen zijn herbruikbaar en 

kunnen eenvoudig worden geopend en gesloten. De nestbare transportbakken zijn 

alleen verkrijgbaar bij grote aantallen. De bakken met scharnierdeksel worden 

vergrendeld met een driekant-sleutel. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

De transportbakken zijn speciaal aanvullend getest met binnenverpakkingen zoals 

flessen, potten, jerrycans of spuitbussen en in meerdere maten leverbaar. Voor het 

vastzetten van de binnenverpakkingen leveren we aanvullend opvul- en stabilisatie 

materiaal. 

 

          

              
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kunststof transportbakken zijn ideaal voor 
distributiecentra, magazijnen, maar ook voor 
verhuizingen, vertegenwoordigers en andere 
medewerkers die regelmatig met gevaarlijke        
stoffen op pad gaan.. 

 

Art.nr. Buitenmaten  Binnenmaten Sluiting van 

in mm. in mm. deksel 

36-204-GGVS 400 x 300 x 235 355 x 255 x 177 spanbanden 

36-212-GGVS 400 x 300 x 285 355 x 255 x 228 spanbanden 

36-205-GGVS 400 x 300 x 340 355 x 255 x 280 spanbanden 

36-201-GGVS 600 x 400 x 235 555 x 355 x 175 spanbanden 

36-6426-GGVS 600 x 400 x 295 555 x 355 x 235 spanbanden 

36-202-GGVS 600 x 400 x 340 555 x 355 x 280 spanbanden 

36-209-GGVS 600 x 400 x 440 555 x 355 x 382 spanbanden 

    

36-208-UN 600 x 400 x 185 555 x 355 x 125 scharnierdeksel 

36-201-UN 600 x 400 x 235 555 x 355 x 175 scharnierdeksel 

36-6426-UN 600 x 400 x 295 555 x 355 x 235 scharnierdeksel 

36-202-UN 600 x 400 x 340 555 x 355 x 280 scharnierdeksel 

36-209-UN 600 x 400 x 440 555 x 355 x 382 scharnierdeksel 

    

5105-NEST 400 x 300 x 275 325 x 277 x 238 gesplitste scharnierdeksel 

5109-NEST 400 x 300 x 320 320 x 222 x 285 gesplitste scharnierdeksel 

5102-NEST 500 x 300 x 274 422 x 227 x 239 gesplitste scharnierdeksel 

5103-NEST 600 x 400 x 275 528 x 328 x 238 gesplitste scharnierdeksel 

5107-NEST 600 x 400 x 320  523 x 323 x 283 gesplitste scharnierdeksel 

5100-NEST 600 x 400 x 374 527 x 315 x 315 gesplitste scharnierdeksel 


