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Paintainer® jest idealnym opakowaniem z 
tworzyw sztucznych przeznaczonym do farb, 
szczelnym oraz dostosowanym do maszyn do 
kolorowania farb. Eleganckie oraz proste boki 
pojemnika zapewniają wysoką jakość dekoracji.

Najważniejsze korzyści.

•	Doskonała wizualna prezentacja marki

•	Konkurencyjny cenowo

•	Dostępny we wszystkich kolorach, również w 
metalicznych odcieniach

•	Niższy poziom hałasu na liniach napełniających

•	Mniejszy ciężar produktu ułatwia przenoszenie i 
transportowanie

•	100% szczelność – również podczas kolorowania farb

•	Mogą być otwierane i zamykane bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi

•	 Fotograficzna jakość dekoracji w technologii IML na 
wszystkich rozmiarach pojemników

•	 Idealny pojemnik do budowania marek paneuropejskich

Doskonała funkcjonalność oraz wzornictwo
Jeśli szukają Państwo pojemnika z tworzywa sztucznego 
przeznaczonego do napełniania farbami, należy wziąć pod 
uwagę Paintainera, który wyróżnia się prostymi bokami. Jest 
to oferta dająca wiele możliwości dekorowania na wysokim 
poziomie.

Malowanie w łatwy sposób
Ten wspaniały pojemnik szczególnie nadaje się do farb oraz 
powłok powierzchniowych. Pośród wielu cech jakościowych 
pojemnika Paintainer na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
można go w bardzo łatwy sposób piętrować, magazynować i 
transportować.

Wielokrotny zdobywca nagród
Pojemniki Paintainer były wielokrotnie nagrodzone za swoje 
walory jakościowe, między innymi w najbardziej prestiżowym 
skandynawskim konkursie międzynarodowym WorldStar, gdzie 
Paintainer otrzymał wyróżnienie ScanStar. Potwierdzeniem 
doskonałości pojemnika jest prestiżowa nagroda iF. 

Opakowanie przyjazne dla użytkownika
Użytkownicy mogą w łatwy sposób otwierać i zamykać 
pojemniki bez użycia jakichkolwiek narzędzi. W trakcie 
zamykania jest słyszalne charakterystyczne kliknięcie 
potwierdzające zamknięcie pojemnika. Montowane fabrycznie 
rączki plastikowe – dostępne w różnych kolorach – zapewniają 
doskonały komfort. Praktyczną zaletą jest również to, że kołnierz 
pojemnika nie brudzi się w trakcie opróżniania i napełniania 
dzięki wysokiej krawędzi.

Wysoka prędkość napełniania na liniach 
produkcyjnych
Paintainer jest dostosowany do istniejących urządzeń 
zastosowanych na liniach napełniających, których nie trzeba 
modyfikować, a szybkość napełniania wpływa bezpośrednio na 
efektywność łańcucha dostaw. Pojemniki Paintainer są dostępne 
w 9 rozmiarach od 400ml do 5,3 litra.
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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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