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Paintainer® er den perfekte plastemballage til 
maling - helt væsketæt og designet til at blive 
brugt i en rystemaskine. Det elegante design og 
de lige sider sikrer, at brandet fremstår eksklusivt 
på emballagen. 

Primære fordele 
• Særdeles god visuel visning af brandet 
• Prismæssigt konkurrencedygtig 
• Fås i alle farver, også metalliske 
• Lavt støjniveau på fyldelinjen 
• Lav vægt, der sikrer nem håndtering og transport 
• 100% væsketæt – også i rystemaskinen 
• Kan åbnes og lukkes uden brug af nogen former for 

værktøj 
• IML i høj fotografisk kvalitet på alle størrelser 
• Yderst velegnet til tværeuropæisk branding 

Fremragende funktionalitet og design
Er du på udkig efter en plastbeholder til maling, skal du 
overveje den elegante Paintainer®, der er designet med 
lige sider. Den giver dig mange muligheder for at dekorere 
emballagen ud over det sædvanlige. 

Maling på den nemme måde 
Paintainer er en ideel beholder, som er særligt egnet til 
maling og lak og som opfylder alle krav til denne type 
indhold. Nogle af dens gode egenskaber er, at beholderen 
er meget nem at stable, håndtere og transportere. Det 
indvendige design er glat, og der er ikke risiko for, at 
emballagen buler ud.

Har vundet adskillige priser 
Paintainer er blevet anerkendt for sine fremragende 
egenskaber flere gange: Den har en Scanstar fra 
Skandinaviens mest fremtrædende emballagekonkurrence 
og den beslægtede, vigtige internationale hæder, nemlig 
en WorldStar. Endnu en blåstempling kom, da Paintainer fik 
tildelt den prestigefyldte iF Design Award.

Brugervenlig emballage 
Meget bekvemt kan slutbrugerne åbne og lukke beholderen 
uden at bruge nogen former for værktøj, og Paintainer 
afgiver en betryggende klik-lyd, når man lukker den. Et 
præmonteret håndtag af plast - der fås i farver - giver en 
rar fornemmelse i hånden. En anden praktisk fordel er, at 
kanten ikke bliver griset til, når man hælder eller tømmer 
beholderen takket være en høj kant.

Høj fart på fyldelinjen 
Som regel passer Paintainer til eksisterende udstyr på 
fyldelinjen eller også skal der kun små justeringer til, og 
fyldehastigheden betyder effektivitet i logistikkæden. 
Paintainer fås i ni forskellige størrelser fra 400 ml til 5,3 
liter. 
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Lids Optional
Volume  
under  

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Pry-off EasyToOpen Tintable Decoration Handle

Paintainer Cylindrical
400 Ø98 576 579 - Yes IML - -
500 Ø108 544 543 - Yes IML - -
700 Ø98 575 579 - Yes IML - -
800 Ø98 577 579 - Yes IML - -

1100 Ø108 541 543 - Yes IML - -
2500 Ø157 9425 - 9525 Yes IML Plastic -
2700 Ø157 551 552 - Yes IML Plastic -
5000 Ø180 9450 - 9550 Yes IML Plastic -

5300 Ø180 980 981 - Yes IML Plastic -

 IML = In-Mould Labelling

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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