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SuperCube ®
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SuperCube® er en firkantet spand, som giver 
dig en dobbelt fordel: Effektiv udnyttelse af 
lagerplads og produktdifferentiering. 

Primære fordele 
• Formet til effektiv udnyttelse af lagerplads 
• Stort udvalg og mange størrelser 
• Let at åbne peel-off låg 
• Pilfingersikring 
• Bekvem, diagonal hank for let tømning på udvalgte 

størrelser
• FlakeFree® belægning på låget for udvalgte  

størrelser 
• Stort eksponeringsområde til dit brand
• Mulighed for metal-look

Et plus for logistikken
Alle detaljer tæller, når du vil have mest muligt ud af din 
lagerplads og transport. Formen på din emballage er en 
af de vigtige. Med den firkantede SuperCube® spand kan 
du få plads til flere firkantede enheder på et begrænset 
areal sammenlignet med runde emballageenheder. Det 
reducerer behovet for lagerplads og minimerer dermed 
logistikomkostninger på en nem og smart måde. En anden 
fordel er, at det er nemmere at stable og transportere 
firkantede beholdere på hver enkelt palle. Det er en klar 
fordel, fordi SuperCube® er specielt velegnet til tungt 
indhold som eksempelvis byggematerialer, maling og 
haveprodukter; men også til pladskrævende foder til 
kæledyr.

Uproblematisk åbning 
SuperCube® har i alle størrelser et peel-off låg, som 
er nemt at åbne. Der er ingen skarpe kanter. Det gør 
åbningen fuldstændig uproblematisk, og designet gør det 
helt tydeligt, hvor man åbner SuperCube® beholderen. På 
udvalgte størrelser kan du også få pilfingersikring på låget 
i stedet for på selve spanden. Her er åbningsmekanismen 
integreret med pilfingersikringen, hvilket gør det endnu 
nemmere at åbne låget.

Enestående funktionalitet i mange størrelser 
Bekvemme, diagonale plasthanke sikrer nem tømning af 
spanden. Det er en fordel for både professionelle og private. 
Vælg en stålhank med et rullegreb af plast eller en hank 
af ren plast placeret på spandens skørt. SuperCube® er 
velgenet til maling, og for udvalgte størrelser kan du få 
en rullebakkeløsning, som gør det muligt for brugeren at 
rulle malingen på malerrullen direkte fra spanden. Et andet 
tilvalg er SuperCube® låg, der forhindrer uønskede flager i 
at havne i malingen. Den firkantede emballage findes i et 
stort udvalg af størrelser: Fra 1,1 liter til 17 liter. Dette giver 
dig mulighed for at lancere et ensartet ‘familie image’ for et 
produkt, der er emballeret i mange forskellige størrelser. 

Udseendet tæller 
SuperCube® firkantede form betyder et stort uafbrudt 
dekorationsområde – en fremragende plads til eksponering 
af dit varemærke, som gør dit produkt nemt at genkende på 
hylderne. Der er nærmest uendelige dekorationsmuligheder 
på samtlige størrelser med In-Mould Labelling. SuperCube® 
er selvfølgelig en spand af plast, men hvis du vil, kan du 
også give den et metal-look. Den mulighed giver spanden et 
eksklusivt udseende til dine ekstra gode produkter. Og så er 
det smart at være firkantet: Selve formen gør, at dit produkt 
adskiller sig fra mængden, hvis dit marked er domineret af 
runde spande. 
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base

Standard 
Peel-off

Tamper 
Evidence 

EOS Membrane FlakeFree TE Decoration Handle Handle
SuperCube® Rectangular

1.1 New 145x95 6011 6007 6007 - - - IML - -
3.2 250x170 6730 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.6 250x170 6736 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.7 263x186 714 721 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.1 265x190 826 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.6 290x198 6757 6084 - - - - IML Plastic on collar Steel (RG)
5.8 290x198 6058 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.3 290x198 6083 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.4 265x190 827 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic

 10.9 *I1 277x242 746 6747 - - 6749 - IML Steel (RG) -
  10.9 *I2 277x242 6109 6110 6747 - 6749 Yes IML Plastic -

12.5 370x240 6125 6126 6126 6127# - - IML Steel (RG) -
 13.1 *I1 277x242 846 6747 6747 - 6749 - IML Steel (RG) Plastic

14.0 292x255 6140 6141 - - - - IML Steel (RG) -

17.0 380x265 6170 6171 - - - Yes IML Steel (RG) -

SuperCube® Square - -

 3.5 200x200 6035 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

5.5 200x200 6055 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

 EOS = EasyOpenSystem # = Under construction  TE = Tamper Evidence RG = Roller Grip  IML = In-Mould Labelling 
 *I1 = available with 2800 ml insert, log. no 6031  
 *I2 = available with 2800 ml 2 compartments (1200 + 1600 ml) insert, log. no 6027 
 * = diagonally placed 

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