SCARR-LAB

TARPAULIN
SYSTEMS FOR CONTAINERS AND SKIP LOAD CONTAINERS
PONYVARENDSZEREK RAKTÁR KONTÉNEREKHEZ, SZÁLLÍTÓ KONTÉNEREKHEZ
OF VEHICLES USED FOR STORING AND TRANSPORTING WASTE AND OTHER MATERIALS
SAFE

ADAPTABLE

As part of the popular Cramaro Cabriolè range,
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With Scarr-Lab it is no longer necessary to
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Every Cramaro system is one of a kind and
original, since it is tailor made to meet all customers’ needs.
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Fuel saving
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