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SuperCube® jest kwadratowym lub 
prostokątnym pojemnikiem, którego głównymi 
zaletami są: wydajność przestrzenna oraz 
zróżnicowanie produktu.

Najważniejsze korzyści:

•	 Ergonomiczny kształt

•	Szeroki asortyment  i wiele rozmiarów

•	Łatwa do otwierania pokrywa 

•	Zabezpieczenie plombą

•	Wygodny uchwyt po przekątnej ułatwiający opróżnienie 
opakowania

•	 Tekstura Flake Free na pokrywce w wybranych 
rozmiarach

•	Duża powierzchnia ekspozycyjna

•	Dostępny metaliczny wygląd

Wartość dodana dla logistyki
Każdy szczegół się liczy, gdy chcesz magazynować lub 
transportować. Kształt Twojego opakowania jest jednym z 
nich. Skorzystaj z prostokątnych pojemników SuperCube®  
- dysponując ograniczoną  przestrzenią, możesz zmieścić 
większą ilość pojemników prostokątnych lub kwadratowych 
niż okrągłych. Zmniejsza to zużycie powierzchni magazynowej, 
a w konsekwencji obniża koszty logistyczne w łatwy i prosty 
sposób. Inną zaletą opakowań prostokątnych jest to, że łatwiej 
jest je transportować, układać na półkach w sklepie,  więcej 
pojemników prostokątnych zmieści się na jednej palecie. Zaletą 
pojemnika SuperCube®  jest również to, że świetnie nadaje się do 
pakowania ciężkich wyrobów, a w szczególności do materiałów 
budowlanych, farb i produktów ogrodowych, a także karmy dla 
zwierząt.

Bezproblemowe otwieranie 
Wszystkie opakowania SuperCube® wyposażone są w 
pokrywę, która jest łatwa do otwarcia. Brak ostrych krawędzi 
umożliwia całkowicie bezproblemowe otwarcie oraz konstrukcja 
opakowania pokazuje w bardzo jasny sposób, gdzie należy 
otwierać pojemnik SuperCube®. We wybranych rozmiarach 
oferujemy również plombę zabezpieczającą na pokrywce 
zamiast na pojemniku. Tutaj mechanizm otwierania oraz plomba 
są zintegrowane, co czyni pojemnik jeszcze łatwiejszym w 
otwieraniu.

Wyjątkowa funkcjonalność w wielu 
rozmiarach 
Wygodne rączki zamontowane po przekątnej zapewniają 
łatwy sposób opróżniania pojemnika, co jest zaletą dla 
profesjonalistów, jak również dla indywidualnych użytkowników. 
Istnieje możliwość wyboru metalowej rączki z plastikowym 
uchwytem lub rączki z tworzywa sztucznego opierającej się 
na kołnierzu. SuperCube® doskonale nadaje się do farb. W 
niektórych rozmiarach jest możliwość wyboru specjalnej tacki, 
która pozwala użytkownikowi równomiernie rozprowadzić 
farbę na wałku bezpośrednio z pojemnika. Kolejnym dodatkiem 
jest tekstura Flake Free na pokrywie, która chroni przed 
niepożądanym wpadnięciem zaschniętej farby do pojemnika 
z farbą. Prostokątne opakowanie jest dostępne w szerokiej 
gamie rozmiarów od 1,1 litra 145 x 95 mm prostokątne lub 
kwadratowe do 17 litrów. Daje to możliwość stworzenia 
„rodziny” produktów dla marki pakowanej w wielu różnych 
rozmiarach.  

Wygląd ma znaczenie
Czworokątny kształt pojemnika SuperCube® oferuje dużą 
i jednolitą powierzchnię dekoracji – doskonałe miejsce 
na ekspozycję Twojej marki, co czyni produkt łatwo 
rozpoznawalnym na półkach w sklepie. Niemal nieograniczone 
możliwości dekoracji IML są dostępne we wszystkich rozmiarach. 
Opakowanie SuperCube® jest oczywiście plastikowym 
pojemnikiem - ale jeśli trzeba, możemy mu nadać  wygląd 
metaliczny. Opcja ta daje pojemnikowi ekskluzywny wygląd 
dla Twoich najlepszych produktów. Kształt prostokątny lub 
kwadratowy czyni twój produkt wyróżniający się z tłumu wśród 
innych produktów, skoro rynek jest zdominowany przez okrągłe 
opakowania.  
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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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