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Historie společnosti Prádelenské kontejnery

• logistický prostředek pro optimální manipulaci s čistým a použitým prádlem 
 z prádelen, nemocnic, hotelů, domů s pečovatelskou službou...

• snadná manipulace je zajištěna kombinací volitelných typů koleček

• kontejner lze libovolně na přání zákazníka dovybavit volitelnými doplňky   
 (police, tabulky loga, plastové desky, gumové napínací pásy, ochranné 
 prvky / nárazníkové rohové prvky, tažné zařízení atd.

• povrchová úprava našich produktů je galvanické pozinkování s dlouholetou   
 životností
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Ryze česká soukromá společnost BEXIM 
PALETTEN s.r.o. byla založena v roce 
1997 panem Ing. Miroslavem Dohnalem.

Jako první výrobní prostory firma využívala 
bývalý areál cukrovaru v Čelechovicích na 
Hané.

V roce 2003 se společnost přestěhovala 
do nové vlastní výrobní haly v Kostelci na 
Hané kde působí do dnes. 

Od roku 2003 do 2011 firma disponovala 
třemi sektory: kanceláře/dělení materiá-
lu/svařovna. Od roku 2011 firma dostavě-
la nový sektor – montážní hala. 

* Díky neustálým investicím do nových technologií firma vyprodukuje více než 85 tis. rollkontejnerů ročně. 
Z celkového objemu je až 22tis. určených pro prádelenský průmysl.
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Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-321 600x810x1710 mm

V-321 (D) 720x810x1572 mm

V-321 (G) 720x810x1720 mm

V-321 (H) 720x810x1800 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Prádelenské kontejnery

V-321
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Prádelenské kontejnery
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V-369

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-369 800x710x1588 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-370 705x800x1400 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-370

V-509

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-509 900x520x1613 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-515
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V-516

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-517 850x630x1750 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-517

V-517 (C)

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-515 860x665x1710 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-516  925x545x1730 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-517 (C) 850x630x1750 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-520
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V-521

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-523 645x850x1575 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-522

V-523

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-521 850x630x1750 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-522 910x540x1760 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-520 720x810x1800 mm

V-520 (A) 720x810x1510 mm

V-520 (B) RC 720x810x1640 mm

V-520 (C) 720x810x1350 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-524

e-mail: sales@beximpaletten.cz                    web: www.beximpaletten.cz                 mob.: +420 603 510 143

Prádelenské kontejnery

9 10

V-526

V-536

V-539

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-526 858x652x1700 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-536 (D) 600x810x1700 mm

V-536 (E) 600x810x1520 mm

V-536 (F) 600x810x1350 mm

V-536(G) 600x810x1150 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-539 (E) 600x810x1700 mm

V-539 (F) 600x810x1520 mm

V-539 (G) 600x810x1350 mm

V-539 (H) 600x810x1150 mm

V-539 (I) 720x810x1150 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-524 645x850x1575 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-541
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V-327

V-389

V-097 (B)

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-327 940x560x1770 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-389 740x560x1680 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-097 (B)  805x715x1550 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-541 600x740x1520 mm

V-541 (A) 600x740x1350 mm

V-541 (B) 600x740x1150 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-352

e-mail: sales@beximpaletten.cz                    web: www.beximpaletten.cz                 mob.: +420 603 510 143

Prádelenské kontejnery
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V-353

V-101

V-192 (B)

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-353  660x800x1640 mm

V-353 (A) 720x800x1570 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-101 680x460x1535 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-192 (B) 880x460x1530 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-352 1290x700x1645 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm



e-mail: sales@beximpaletten.cz                    web: www.beximpaletten.cz                 mob.: +420 603 510 143

Prádelenské kontejnery

V-205 (C)
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V-205 (D)

V-224

V-355

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-205(D) 970x665x1700 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-224 880x460x1500 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-355 710x900x1705 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-352 920x665x1700 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-227
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V-227 (A)

V-186 (A)

V-377

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-227 (A) 850x750x1580 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-186 (A) 860x660x1737 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-227 580x1000x1580 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-342 (E)
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V-227 (B)

V-315

V-108 (K)

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-315 835x585x1820 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-108 (K)  820x620x1620 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-342 (E) 500x815x1630 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-227 (B)  1200x800x1450 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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V-133 (D)
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V-193 (A)

V-034

V-034 (E)

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-034 960x480x1730 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-034 (E) 960x480x1620 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-133 (D) 860x660x1640 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-193 (A) 800x600x1830 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Prádelenské kontejnery

V-034 (H)

V-058 (A)

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-034 960x480x1730 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-108 (K) 960x480x1620 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-217 (B) 810x590x1720 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm

V-217 (B)

V-472 (B)

Typ
Vnější rozměry

ŠxHxV

V-472 (B) 670x790x1860 mm

*Výška je včetně koleček 125 mm
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Ochranné prvky 

Další příslušenství

Kolečka
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Příslušenství pro kontejnery
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Průměr kolečka    100 mm
Šířka běhounu      35 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    100 mm
Šířka běhounu      35 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    125 mm
Šířka běhounu      40 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    125 mm
Šířka běhounu      40 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    125 mm
Šířka běhounu      40 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    125 mm
Šířka běhounu      40 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    125 mm
Šířka běhounu      40 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    125 mm
Šířka běhounu      40 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Průměr kolečka    125 mm
Šířka běhounu      32 mm

Valivý odpor     • • • • • 
Hlučnost pohybu    • • • • •
Opotřebení    • • • • •
Ochrana proti korozi    • • • • •

Nárazníkové kolečko

Napínací gumový pás Police Tabulka na dokumenty

Nášlap Tažné zařízení Popisovací tabulka



Adresse: Smržická 871

79841 Kostelec na Hané

Tschechische Republik

+420 603 510 143

sales@beximpaletten.cz

www.beximpaletten.cz


