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Witamy na stronach katalogu HT-BOX.COM 
i zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą 
handlową. 

Dla inwestora współpraca z HT-BOX.COM to nie 
tylko zakup kontenera. To zdobycie Partnera, 
dostępu do naszej wiedzy, doświadczenia i pomocy 
na każdym etapie inwestycji.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą rodzinną 
ze 100% polskim kapitałem. Od kilku lat zwiększamy 
sprzedaż na rynku, oferując własne produkty i usługi, 
a także pomoc przy projektach inwestycyjnych. 
Jesteśmy pionierem w produkcji polskich składanych 
boxów magazynowych. Wyróżniamy się wysoką 
jakością i profesjonalizmem. Oferujemy szeroki zakres 
usług, dążąc do pełnego zadowolenia klienta. Oprócz 
standardowej pomocy przy zamówieniach, można 
skorzystać także z naszej wiedzy o gospodarowaniu 
gruntów czy zarządzaniu wynajmem boxów w branży 
Self–Storage. Gwarantujemy najwyższą jakość 
produktów oraz fachową i kompleksową obsługę 
w zakresie załadunku, transportu, rozładunku 
oraz montażu.
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SE
RIA

 M Seria M

Box 6M

710 kg 5 monterów 
~60 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
6142 mm

Wys. 
2230 mm

Box 4,5M

590 kg 3 monterów 
~60 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
4642 mm

Wys. 
2230 mm

Box 3M

450 kg 3 monterów 
~45 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
3142 mm

Wys. 
2230 mm

Box 1,5M

300 kg 2 monterów 
~30 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
1642 mm

Wys. 
2230 mm SE

RIA
 M

BSeria MB

Box 6MB (4 komórki wewnętrzne)

Box 3MB (2 komórki wewnętrzne)

550 kg 3 monterów 
~45 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
3142 mm

Wys. 
2230 mm

wymiary wewnętrzne komórki:

wymiary zewnętrzne boxu:

wymiary zewnętrzne boxu:

wymiary zewnętrzne boxu:

Szer. 
1500 mm

Dł. 
2000 mm

Wys. 
2000 mm

870 kg 5 monterów 
~90 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
6142 mm

Wys. 
2230 mm

wymiary wewnętrzne komórki:

Szer. 
1500 mm

Dł. 
2000 mm

Wys. 
2000 mm

Box 4,5MB (3 komórki wewnętrzne)

710 kg 4 monterów 
~75 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
4642 mm

Wys. 
2230 mm

wymiary wewnętrzne komórki:

Szer. 
1500 mm

Dł. 
2000 mm

Wys. 
2000 mm

Dostępne kolory: Dostępne kolory:
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SE
RIA

 M
D Seria MD

SE
RIA

 M
W

HY
BR

YD
Y

Wiaty

Box 6MW

620 kg 5 monterów 
~60 min.

Szer. 
2173 mm

Box 6MD (2 komórki wewnętrzne)

730 kg

Box 4,5MD (2 komórki wewnętrzne)

610 kg

Box 3MD (2 komórki wewnętrzne)

500 kg 3 monterów 
~45 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
3142 mm

Wys. 
2230 mm

3 monterów 
~60 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
4642 mm

Wys. 
2230 mm

5 monterów 
~60 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
6142 mm

Wys. 
2230 mm

Dł. 
6142 mm

Wys. 
2230 mm

Box 4,5MW

470 kg 3 monterów 
~60 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
4642 mm

Wys. 
2230 mm

wymiary wewnętrzne komórek:
pierwsza: druga:

Szer. 
2000 mm

Dł. 
1500 mm

Wys. 
2000 mm

Szer. 
2000 mm

Dł. 
1500 mm

Wys. 
2000 mm

wymiary wewnętrzne komórek:
pierwsza: druga:

Szer. 
2000 mm

Dł. 
1500 mm

Wys. 
2000 mm

Szer. 
2000 mm

Dł. 
3000 mm

Wys. 
2000 mm

Box 3MW

360 kg 3 monterów 
~45 min.

Szer. 
2173 mm

Dł. 
3142 mm

Wys. 
2230 mm

Hybrydy
Box MHYB (2+  komórki wewnętrzne)

BOXY HYBRYDOWE to połączenie boxów 
z serii M i MB. Stosuje się je przeważnie 
w celu maksymalnego wykorzystania metrów 
kwadratowych posiadanej powierzchni.

wymiary wewnętrzne komórek:
pierwsza: druga:

Szer. 
2000 mm

Dł. 
3000 mm

Wys. 
2000 mm

Szer. 
2000 mm

Dł. 
3000 mm

Wys. 
2000 mm

wymiary zewnętrzne boxu:

wymiary zewnętrzne boxu:

wymiary zewnętrzne boxu:

Dostępne kolory:
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SE
RIA

 JB

NO
WO

ŚĆ

Seria JB

JBOX 2.4
JBox 2.4 został zaprojektowany 
specjalnie dla naszych klientów 
posiadających magazyny 
wysokiego składowania, zyskał 
także popularność wśród 
działkowiczów i posiadaczy 
ogródków.

Co odróżnia go od reszty naszych boxów?

•  Idealnie mieści się na powierzchni trzech europalet, a jego solidna konstrukcja sprzyja 
bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu znajdujących się w nim rzeczy i towarów.

•  Łączona na pióro-wpust podłoga o grubości 32 mm została wzmocniona, aby zapewnić 
lepszą stabilność całego boxu podczas przemieszczania.

•  Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zawiasy nie potrzebują regulacji.

•  Profile podłogowe o wysokości 70 mm umożliwiają transport boxu za pomocą wózka 
widłowego.

•  Wyposażony w specjalnie zaprojektowane naroża o grubości 3mm, które nie tylko 
wzmacniają konstrukcję boxu, ale również umożliwiają jego transport za pomocą dźwigu.

Seria JB

Box 2.4 

wymiary zewnętrzne:

Szer. 
1150 mm

Dł. 
2400 mm

Wys. 
2230 mm

wymiary wewnętrzne:

Szer. 
1020 mm

Dł. 
2300 mm

Wys. 
2070 mm

ZADZWOŃ:

+48 504 322 402 lub +48 790 211 600

250 kg 3 monterów 
~45 min.
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 GB

NO
WO
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Seria GB

Wymiary całkowite:

Szer. 
2280 mm

Dł. 
900 mm

Wys. 
1700 mm- 2100 mm

Wymiary skrzyni:

Szer. 
2280 mm

Dł. 
900 mm

Wys. 
900 mm

Wys. od podstawy do skrzyni:
800- 1200 mm

Seria GB
GRGBOX 2.3
GRGBox 2.3 to rewelacyjne 
rozwiązanie dla każdego 
posiadacza miejsca parkingowego 
lub garażu. Zmieścisz tam wszystkie 
niezbędne rzeczy wędrujące między 
domem a samochodem, zaczepisz 
rower, lub wózek dziecięcy, a nawet 
przechowasz opony. Dodatkowym 
udogodnieniem jest możliwość 
wjechania maską samochodu pod 
skrzynię boxu, w wyniku czego nie 
tracisz na metrażu powierzchni.

Cechy produktu:

• Gwarancja: 2 lata.

• Materiał: blacha ocynkowana – klasa I, grubości 1mm-2mm.

• Zamek z potrójnym ryglowaniem.

• Ergonomiczny uchwyt pozwalający na wygodne otwieranie i zamykanie boxu.

• Możliwość regulowania wysokości nóg boxu: 0.8m-1.2m, co ułatwia swobodny wjazd pod 
skrzynię maską samochodu.

• Wbudowany system poziomowania boxu.

• Klapa wyposażona w dwa siłowniki pneumatyczne ułatwiające jej podnoszenie.

• Box posiada dwie półki i uchwyt na rower / wózek dziecięcy.

• Możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów, takich jak półki lub haczyki.

• Nośność: 400 kg.

• Pojemność: 1.84 m3.

• Szybki montaż według dokładnej instrukcji.

HT-BOX.com
HUBERT PAPROCKI

210 kg 2 monterów 
~15 min.
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Wykonany przez nas system zasuw i baskwili 
zapewnia łatwość obsługi oraz zabezpiecza 
przed włamaniem.

Zasuwa

Zaprojektowane z 3 mm blachy naroża, nie 
tylko wzmacniają konstrukcję, ale i umożliwiają 
transport boxów przy pomocy dźwigu. Dzięki 
trzpieniom w skrajnych narożach, możemy 
układać boxy piętrowo.

Naroża

Rynna SPPW

Innowacyjnie opracowana rynna o zwiększonej 
pojemności, wyposażona w system przeciw 
przelewaniu się wody opadowej.

Drzwi

Specjalne wzmocnienia w skrzydłach drzwi 
gwarantują ich wysoką sztywność oraz 
bezpieczeństwo.

CE
CH

Y P
RO

DU
KT

ÓW
Nasze boxy wyposażone są w podłogi o grubości 
32 mm. Impregnowane deski podłogowe 
składane są metodą pióro-wpust.

Podłoga

Nasze boxy można składać i rozkładać, dzięki 
czemu oszczędza się miejsce oraz obniża 
koszt transportu.

Paczka

Profile podłogowe o wysokości 70mm pozwalają 
transportować box przy użyciu wózka widłowego 
wyposażonego w przedłużki.

Załadunek / Rozładunek

Innowacyjna metoda ustawiania boxów piętrowo 
w celu uzyskania dodatkowej powierzchni 
magazynowej.

Piętrowanie
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PE
RS

ON
AL

IZA
CJA Oferujemy profesjonalne malowanie elementów takich jak drzwi lub naroża, 

co pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji oraz doda wyjątkowego charakteru 
Twojemu placu. Wybierz kolor RAL, a my zrobimy resztę.
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AK
CE

SO
RIA

Specjalnie zaprojektowany maszt ułatwia montaż 
oświetlenia oraz kamer monitoringu.

Maszt oświetleniowy

Usprawnia pracę z ciężkimi i gabarytowymi 
ładunkami.

Podjazd

Schody

System schodów i barierek wykorzystywany przy 
ustawianiu piętrowym boxów.

Sztaba antywłamaniowa

Montowana na życzenie klienta, zwiększa 
bezpieczeństwo.

Obecnie na terenie Polski działa 
już kilkadziesiąt firm zajmujących 
się przechowywaniem na zasadach 
Self–Storage.

 SE
LF–

STO
RA

GE

Inwestycja w branżę Self–Storage

•  na rynku polskim jest to branża stosunkowo młoda, ale szybko rozwijająca się;
• business w dużym stopniu pasywny;
• niskie koszty utrzymania;
• możliwość szybkiego rozwoju i rozbudowy;
• wysoka stopa zwrotu;
•  business świetnie sprawdzający się w czasach dobrobytu jak i kryzysu.

Co przemawia za inwestycją w branżę Self–Storage?

Elementy inwestycji:

• posiadana działka – własna lub dzierżawiona;
• przygotowanie terenu;
• ogrodzenie terenu;
• instalacja bramy;
• montaż systemu autoryzacji bramy;
• montaż boxów magazynowych – HT-BOX.COM;
• instalacja systemu monitoringowego;
• wdrożenie systemu IT do zarządzania – STORJAY.COM.

TELEFON
OD KLIENTA

ARANŻACJA
DZIAŁKI

PRODUKCJA PRZYGOTOWANIE
TERENU

TRANSPORT

MONTAŻ SYSTEM  AUTOMATYZACJI
BRAMY I MONITORING

STORJAY.COM –  SYSTEM 
DO ZARZĄDZANIA

ZWROT 
INWESTYCJI
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STO
RJA

Y.C
OM

Zaprojektowany i stworzony przez nas software STORJAY.COM daje wiele możliwości
w zakresie zarządzania wynajmem kontenerów i powierzchni magazynowych 
Self–Storage. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www.storjay.com lub pod 
numerem telefonu +48 507 508 611.

WSPARCIE
ARANŻACJI DZIAŁKI POD SELF–STORAGE

Wiedząc jak trudno wyobrazić sobie końcowy wygląd projektu, wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom naszych klientów poprzez wprowadzenie usługi aranżacji działki. 
Nasz zespół pomoże i zaproponuje optymalne wykorzystanie przestrzeni i dobór 
odpowiednich magazynów do konkretnej lokalizacji.

SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA I ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ: 
+48 504 322 402 lub +48 790 211 600

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA





HT-BOX.COM
UL. DRAWSKA 62D
78-300 ŚWIDWIN

TEL.+48 504 322 402
TEL.+48 790 211 600
WWW.HT-BOX.COM

HT-BOX.com
HUBERT PAPROCKI



Specjalne wzmocnienia 
w skrzydłach drzwi 
gwarantują ich 
wysoką sztywność 
oraz bezpieczeństwo. 

Zaprojektowane z 3 mm 
blachy naroża, nie tylko 
wzmacniają konstrukcję, 
ale i umożliwiają 
transport boxów za 
pomocą dźwigu. Dzięki 
trzpieniom w skrajnych 
narożach, możemy 
układać boxy piętrowo.

Nasze boxy można 
składać i ustawiać 
piętrowo, dzięki 
czemu oszczędza 
się miejsce i obniża 
koszt transportu.

Wykonany przez 
nas system zasuw 
i baskwili zapewnia 
łatwość obsługi 
oraz zabezpiecza 
przed włamaniem.

Profile podłogowe 
o wysokości 70 mm 
pozwalają transportować 
boxy przy użyciu 
wózka widłowego, 
wyposażonego 
w przedłużki.

Nasze boxy 
wyposażone są 
w podłogi o grubości 
32 mm. Deski 
podłogowe składane 
są na pióro-wpust.



Specjalne wzmocnienia 
w skrzydłach drzwi 
gwarantują ich 
wysoką sztywność 
oraz bezpieczeństwo. 

Zaprojektowane z 3 mm 
blachy naroża, nie tylko 
wzmacniają konstrukcję, 
ale i umożliwiają 
transport boxów za 
pomocą dźwigu. Dzięki 
trzpieniom w skrajnych 
narożach, możemy 
układać boxy piętrowo.

Nasze boxy można 
składać i ustawiać 
piętrowo, dzięki 
czemu oszczędza 
się miejsce i obniża 
koszt transportu.

Wykonany przez 
nas system zasuw 
i baskwili zapewnia 
łatwość obsługi 
oraz zabezpiecza 
przed włamaniem.

Profile podłogowe 
o wysokości 70 mm 
pozwalają transportować 
boxy przy użyciu 
wózka widłowego, 
wyposażonego 
w przedłużki.

Nasze boxy 
wyposażone są 
w podłogi o grubości 
32 mm. Deski 
podłogowe składane 
są na pióro-wpust.


