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Hobbock jest przeznaczony do pakowania 
ciężkich produktów, np. materiałów 
budowlanych. Mechanizm zamknięcia jest 
przystosowany do wielokrotnego, wydajnego 
zamykania opakowania i przechowywania 
produktu po zerwaniu plomby.
 
Najważniejsze korzyści

•	 solidny, bezpieczny i mocny

•	doskonały do pakowania dużych ilości produktów 

•	głębokie uchwyty w celu wygodniejszego podnoszenia 

•	Łatwość otwierania i zamykania

•	minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas transportu 

•	 zabezpieczenie plombą 

•	 kołnierz ochronny

•	opcja insert

Solidna konstrukcja
Solidny, bezpieczny i silny. W skrócie, są to słowa, które najlepiej 
opisują pojemnik Hobbock będący funkcjonalnym rozwiązaniem 
dla dużych pojemności lub ciężkich produktów. Solidna 
konstrukcja idealnie nadaje się do materiałów budowlanych 
lub produktów chemicznych, ponieważ minimalizuje ryzyko 
uszkodzenia podczas transportu. Pojemnik Hobbock nadaje 
się również do pakowania innych produktów, które wymagają 
wytrzymałych opakowań, np. karmy dla zwierząt, przetworów 
owocowych, czy środków czystości.

Wspaniała funkcjonalność
Od momentu produkcji do wykorzystania końcowego, 
pojemnik Hobbock jest łatwy w obsłudze, nawet jeśli zawartość 
opakowania jest bardzo ciężka. Pojemnik posiada szerokie 
i głębokie uchwyty, które są wygodne do przenoszenia 
oraz pozwalają na łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy. 
Plomba zabezpieczająca oraz system zamykania zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa produktów chroniąc przed 
niepożądanym otwarciem opakowania przez dziecko oraz 
zapewnia świeżość zawartości. Plomba na pokrywie jest 
dostępna opcjonalnie.

Wiele rozmiarów i wariantów 
Gama produktów Hobbock występuje w rozmiarach od 17,5 
do 42 litrów.  Dostępna jest z metalową rączką z plastikowym 
uchwytem lub z plastikowymi uchwytami w konstrukcji 
pojemnika. Istnieje możliwość dekoracji opakowania w max. 
sześciu kolorach metodą wysokiej  jakości nadruku offsetowego. 
Dekoracja IML jest również dostępna dla niektórych rozmiarów 
pojemników.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Opakowanie Hobbock to bezpieczne logistycznie rozwiązanie,  
w kategorii pojemników o dużej pojemności. Hobbock jest 
w 100% szczelny przy przechowywaniu płynów, gwarantuje 
wysoki poziom bezpieczeństwa produktu i standardów 
higienicznych, jak również wytrzymałość opakowania. Hobbock 
jest wykonany z polipropylenu, który może być użyty ponownie, 
poddany recyklingowi lub zutylizowany w sposób przyjazny dla 
środowiska. 

Opcja insertu
W kilku rozmiarach opakowania do górnego profilu pojemnika 
pasuje insert, dający możliwość łączenia dwóch elementów w 
jednym opakowaniu, jak na przykład dla wygody klienta: dwóch 
komponentów kleju w jednym opakowaniu.
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base Peel-off

Tamper 
Evidence

Special
Flex-off Membrane TE Decoration Handle Handle

Hobbock Round
17.4 Ø330 215 216 - - - - Offset Steel (RG) -
17.5 *I1 Ø324 6160 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

22.0 *I1 Ø324 6216 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

26.5 Ø378 1782 1982 - 1996 - - Offset Body grip Steel

27.0 *I1 Ø324 6276 3215 3270 - - - - Steel (RG) -

32.0 *I2 Ø378 8320 4320 - - 4328 Yes IML/Offset Body grip -

32.2 Ø378 1786 1982 - 1996 - - Offset Body grip -

33.0 Ø391 1790 1988 - - - Yes Offset Body grip -

42.0 Ø378 8430 4320 - - 4328 Yes IML Body grip -

 TE = Tamper Evidence  RG = Roller Grip IML = In-Mould Labelling *I1 = available with 5.5 L insert, log. no. 6050
    *I2 = available with 7.3 L insert, log. no. 6073 in container version 8321 with top profile fitting to insert

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