PRODUKTY DIY Z RECYKLINGU

Wyróżnia nas
jakość i ekologia
DIY WARSZTAT I MAGAZYNOWANIE
• Skrzynki magazynowe
• Pojemniki obrotowe
• Kliny pod koła samochodu

DIY OGRÓD I BUDOWA
• Palisady ogrodowe
• Wiadra budowlane
• Wiadra gospodarcze

MADE FROM RECYCLED MATERIAL
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PRODUKTY DIY WARSZTAT I MAGAZYNOWANIE

SKRZYNKI MAGAZYNOWE
STABIBOX, EKO STABIBOX, KARBON STABIBOX

Ekonomiczne zagospodarowanie
Twojej przestrzeni
Specjalizujemy się w produkcji skrzynek
magazynowo - warsztatowych wykonywanych
z wysokiej jakości surowców z recyklingu.

Produkty z recyklingu zmniejszają
ilość odpadów oraz redukują emisję
CO2 do atmosfery

Uzyskujemy doskonałe właściwości fizykochemiczne naszych skrzynek, dlatego są one
odporne na:

uderzenia i zarysowania

działanie środków chemicznych

Skrzynki z tworzywa sztucznego znajdują
zastosowanie w:
•

gospodarstwach domowych

•

warsztatach

•

magazynach i zapleczach

•

sklepach i hurtowniach

•

biurach

•

szkołach

odkształcenia

działanie temperatury
w przedziale od -10oC do +90oC

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO” Spółka z o.o.
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PRODUKTY DIY WARSZTAT I MAGAZYNOWANIE

Skrzynki warsztatowe
STABIBOX

Zastosowano do 30%
surowców z recyklingu
typ

Stabi 0

Stabi 1

Stabi 2

Stabi 3

Stabi 4

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

długość

15 cm

20 cm

30 cm

40 cm

60 cm

najlepsza estetyka oraz
wytrzymałość na sztaplowanie
i obciążenia

szerokość

9 cm

13,3 cm

18 cm

27 cm

36 cm

wysokość

7 cm

10 cm

15 cm

20 cm

20 cm

max.
obciążenie

1 kg

2 kg

4 kg

8 kg

15 kg

ilość
w opakowaniu
zbiorczym

45 szt

36 szt

20 szt

9 szt

6 szt

ilość na palecie

2112 szt

864 szt

240 szt

108 szt

32 szt

Dostępne kolory

Skrzynki warsztatowe
EKO STABIBOX

UNIKALNY
EKO PRODUKT
NA RYNKU
wysoka wytrzymałość na
sztaplowanie i obciążenia

Dostępne kolory

Zastosowano do 100%
surowców z recyklingu.
typ

Eko 0

Eko 1

Eko 2

Eko 3

długość

15 cm

20 cm

30 cm

40 cm

szerokość

9 cm

13,3 cm

18 cm

27 cm

wysokość

7 cm

10 cm

15 cm

20 cm

max.
obciążenie

1 kg

2 kg

4 kg

8 kg

ilość
w opakowaniu
zbiorczym

45 szt

36 szt

20 szt

9 szt

ilość na palecie

2112 szt

864 szt

240 szt

108 szt

Skrzynki warsztatowe
KARBON STABIBOX

ŚLAD WĘGLOWY
Największa redukcja odpadów
i emisji CO2

Dostępne kolory

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO” Spółka z o.o.

Zastosowano 100%
surowców z recyklingu.
typ

Karbon 0

Karbon 1

Karbon 2

Karbon 3

długość

15 cm

20 cm

30 cm

40 cm

szerokość

9 cm

13,3 cm

18 cm

27 cm

wysokość

7 cm

10 cm

15 cm

20 cm

max.
obciążenie

0,8 kg

1,5 kg

3 kg

6 kg

ilość
w opakowaniu
zbiorczym

45 szt

36 szt

20 szt

9 szt

ilość na palecie

2112 szt

864 szt

240 szt

108 szt
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PRODUKTY DIY WARSZTAT I MAGAZYNOWANIE

ZESTAW POJEMNIKÓW
OBROTOWYCH
PIVOT, EKO PIVOT

Sprawdzone rozwiązanie
dla mniejszych powierzchni
magazynowych
Oferowane przez nas pojemniki obrotowe
wykonane są z polipropylenu oraz surowców
z recyklingu i tworzą zestaw 3, 5 lub 6 pudełek,
zawieszonych na wspólnej osi. Służą do
przechowywania dużej ilości drobnych elementów
na bardzo małej przestrzeni. Zestaw można
zamontować do ściany za pomocą kołków
rozporowych.

Idealnie sprawdzają się w:
• domach
• warsztatach
• magazynach
• sklepach

Dostępne kolory

Specyfikacja pojemników obrotowych:

wymiary jednego pojemnika

długość

szerokość

wysokość

22 cm

9 cm

5 cm

wysokość zestawu
3
pojemników

wysokość zestawu
5
pojemników

wysokość zestawu
6
pojemników

25 cm

36 cm

41,5 cm

PRODUKTY DIY WARSZTAT I MAGAZYNOWANIE

KLIN POD KOŁA
STOPER 3,5T

Stanowczo likwidujemy
zagrożenia niekontrolowanego
przemieszczenia się pojazdu na
wzniesieniach
Klin pod koła pojazdu to niezbędnik każdego
kierowcy i praktyczne wyposażenie warsztatów
samochodowych. Wykonane są z niezwykle
wytrzymałych tworzyw – regranulatu
polipropylenu oraz poliamidu.
PRODUKTY DIY WARSZTAT I MAGAZYNOWANIE
W podstawie produktu został umieszczony
hamulec, który poprawia stabilność
i bezpieczeństwo pojazdu zaparkowanego na
stromym wzniesieniu, jak również podniesionego
na lewarku.
Dzięki unikalnej budowie, kliny są odporne na
każde warunki atmosferyczne, zabezpieczają
pojazd bez względu na stan nawierzchni (śnieg,
wilgoć, oblodzenie).

Zastosowanie:
• samochody osobowe
• przyczepki
• wózki widłowe

Dostępne kolory
Odcień uzależniony od dostępności surowca.

długość

szerokość

wysokość

21 cm

10 cm

9 cm

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO” Spółka z o.o.

ilość w opakowaniu
zbiorczym

50 szt
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PRODUKTY DIY OGRÓD I BUDOWA

PALISADY OGRODOWE
EKOPAL

Nasze palisady ogrodowe są wykonane
z wysokiej jakości surowców z recyklingu
dlatego charakteryzują się:
• wysoką odpornością na działanie
warunków atmosferycznych oraz
uszkodzenia mechaniczne
• optymalną sztywnością
• sprężystością
• wysoką wytrzymałością
Palisady ogrodowe są niezwykle lekkie i łatwe
w montażu. Ich pojedyncze elementy można
wielokrotnie przenosić z miejsca na miejsce,
zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkownika.

Dzięki unikalnej formie pozwalają one
łączyć się w bardzo skomplikowane wzory,
dlatego znajdują zastosowanie przy:
• wytyczaniu rabat kwiatowych
• wytyczaniu ścieżek
• wytyczaniu skomplikowanych
obrzeży trawników
• dzieleniu ogrodu na strefy
• układaniu grządek w ogrodzie oraz
tunelach szklarniowych
Dostępne kolory

rodzaj

wysokość

szerokość

ilość na 1 mb

ilość w opakowaniu
zbiorczym

trawnikowy

12,5 cm

11 cm

9 szt

20 szt - 2,22 mb

rabatowy

18,5 cm

11 cm

9 szt

15 szt - 1,66 mb

PRODUKTY DIY OGRÓD I BUDOWA

WIADRA KOMFORT

Wiadra komfort budowlane
oraz gospodarcze
Grubościenne wiadra budowlane o pojemności
5 oraz 14 litrów wykonujemy z doskonałej
jakości tworzywa sztucznego. Charakteryzuje
się ono wysoką wytrzymałością i odpornością
na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
szkodliwych czynników zewnętrznych.
Zalety:
• wygodny uchwyt z tworzywa
• lejek ułatwiający przelewanie
• dodatkowy uchwyt w dnie

rodzaj wiadra

średnica
podstawy

wysokość

ilość
na palecie

Wiadra są niezastąpione w:
5 litrów bez
dzióbka

22 cm

15,5 cm

900 szt

• zakładach produkcyjnych
• warsztatach

5 litrów
z dzióbkiem

21 cm

15,5 cm

375 szt

• gospodarstwach domowych
• gospodarstwach rolnych
• podczas czynności porządkowych

14 litrów
z dzióbkiem

27,5 cm

23 cm

175 szt

Miseczka do Gipsu 0,5 l

wysokość

średnica
podstawy

średnica góry
miseczki

7 cm

6 cm

13,5 cm

• trakcie prac remontowo-budowlanych
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PRODUKTY DIY Z RECYKLINGU

Wybierając produkty z recyklingu
TROSZCZYSZ SIĘ O ŚRODOWISKO

Nasza strategia CSR

Dbamy o miejsce, w którym żyjemy i działamy

W naszym przedsiębiorstwie
wdrażamy ideę odpowiedzialności
społecznej poprzez zatrudnienie
osób niepełnosprawnych oraz
szeroko pojętą dbałość o środowisko
naturalne.

W produkcji naszego asortymentu wykorzystujemy
tworzywa z recyklingu. Dajemy drugie życie odpadom
plastikowym, które na wysypiskach mogłyby zalegać
przez setki lat.

Nie dyskryminujemy nikogo
Osoby niepełnosprawne w naszych
szeregach zyskują możliwość
nieustannego rozwoju i życia
bez barier. Mogą budować relacje
społeczne, przez co eliminujemy
w tym środowisku poczucie
wykluczenia społecznego. Dzięki
pełnej integracji zespołu każdy
czuje się potrzebny i doceniany.

Stawiamy na ochronę naszego
środowiska naturalnego
Produkty plastikowe, które wyrzucamy w lasach,
wrzucamy do rzek i akwenów rozkładają się
od 100 do 1000 lat.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO” Spółka z o.o.

Siedziba główna

Dział handlowy

ul. Pszczyńska 13
41-902 Bytom
tel. 32 289 93 87
biuro@rodlobytom.pl

tel. 32 289 93 80
tel. kom. 690 300 820
sprzedaz@rodlobytom.pl

Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
w Katowicach.
Wysokość kapitału
zakładowego: 415.000

NIP: 6262989995
REGON: 241880879
KRS: 0000379159

