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Vinbox este o ladă pentru depozitare și expunere vinuri îmbuteliate, oferită de BAIBIA KIND.  

Este o ladă pliabilă, eficientă, ideală pentru transportul în siguranță și perfectă pentru un 

sistem simplu și ordonat de depozitare. 

 

Are un design robust, care oferă o protecție maximă, având un spațiu interior generos în care 

încap 12 sticle standard 0.75 L în pozitie orizontală. 
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Facilitează stivuirea mai multor cutii 

într-un mod atractiv și funcțional și 

datorită clemelor de etichetare care se 

află pe clapeta mare de deschidere, 

asigură ordonarea și vizibilitatea sticlelor. 

Când se golește lada, pereții pot fi pliați, 

permițând astfel o modalitate 

convenabilă de a o depozita și transporta. 

 

 

Caracteristici 

Ladă inteligentă de vin – care poate 

deveni un raft flexibil și simplu de utilizat 

Flexibilitate în depozitare prin stivuire 

Protecție în timpul transportului și depozitării 

12 sticle standard de vin de 0.75 L în poziție orizontală 

Ușor de configurat și demontat (doar 20% din volumul inițial când este pliată) 

Acesibilitate ușoară la sticle, care pot fi scoase prin deschiderea frontală sau spate atunci când 

lăzile sunt așezate una peste cealaltă 

Robustă, rezistentă la umiditate și UV și ușor de igienizat prin spălare 

Suport etichetă pe uși/clapete 
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Date Tehnice 

Culoare – Negru 

Material – PP (polipropilenă) – 100% reciclabil 

Dimensiuni -exterioare 485x266x247 mm -

interioare 460x241x228 mm - pliat 

944x724x17.5 mm 

Greutate ladă goală – 1.58 Kg 

Volum de umplere – 25 L 

Capacitate de încărcare maximă – 18 Kg 

 

 

 

 


