
Innovativ produktserie til hygiejneprodukter

Den normale farve på beholder og låg er hvid, men begge fås i andre farver fra vores 
farvepalet. Hætten fås i hvid, mørkeblå eller rød. Beholderen kan dekoreres med In-
Mould Labelling eller offsettryk, afhængig af hvilken beholder du vælger.

 Farver

 Hygiejne  Sundhedspleje  Helbred

Hvis du assisterer kunder inden for sundhed, fødevareforarbejdning, mejerisektoren, 
hotel- og restaurantionsbranchen, catering eller lignende, så ved du også, at 
hygiejne på højeste niveau er altafgørende. Praktiske beholdere med dispenserlåg 
er velegnede til daglig professionel brug af desinfektionsservietter – våde som 
tørre – i de nævnte industrier såvel som i mange andre. Berry Superfos har udviklet 
en række beholdere til hygiejneservietter. Når hætten i låget er forseglet, befinder 
vådservietterne sig i en lufttæt beholder, hvilket forhindrer fordampning. Det betyder, 
at dine vådservietter forbliver fugtige, friske og brugbare i længere tid.

Dispenserlåget har en genlukkelig hætte med praktisk funktionalitet. Berry Superfos 
tilbyder dig en række låg, der matcher flere af vores emballageserier, som er 
direkte klar til brug. Det betyder, at du frit kan vælge diameter og form (rund eller 
firkantet) for beholderen – der er altid et perfekt dispenserlåg i vores sortiment. 
Vi tilbyder dig fire lågtyper: snap-on, flex-off, peel-off og pry-off. For at sikre øget 
omkostningseffektivitet skal du være opmærksom på, at den samme type låg kan 
bruges til forskellige beholdervolumener. Vælg mellem beholdere med plasthåndtag 
på kraven og beholdere med hængende plasthåndtag.

 Dispenserlåg til let brug af dine hygiejneservietter 

Praktiske beholdere til 
desinficerende servietter 



Produktlinje Diameter Volumen

Euroflex™

Låg nr. 196WF 196 2,5 - 3 ltr.

SuperFlex®

Låg nr. 177 194 2,2 - 3,8 ltr.

              194WF 194 1,8 - 2,5 ltr.

              222WF 222 5 - 6 ltr.

              266WF 266 7,5 - 10 ltr.

              295WF 295 10 - 12,5 ltr.

SuperLift®

Låg nr. 1631 198 2,4 - 3,8 ltr.

              1671 / 1673 226 3,5 - 5,8 ltr.

              4083 267 8,7 - 11,2 ltr.

              4116 / 4117 293 9,6 - 15,6 ltr.

Produktlinje Diameter Volumen

SuperCube® Square

Låg nr. 6054 / 6064 200 x 200 2 - 5,9 ltr.

Paintainer®

Låg nr. 9550 180 5 ltr.

              981 180 5,3 ltr.

              552 157 2,7 ltr.

UniPak

Låg nr. 2830 133 0,5 - 1,58 ltr.

              2840 170 1,15 - 2,5 ltr.

RingLock®

Låg nr. 382 146 1,15 - 2,3 ltr.

SuperHelio®

Låg nr. 2096 148 1,5 ltr.

• Dispenserlåg med genlukkelig hætte
• Monomateriale (kun lavet af PP)
• Lufttæt – forhindrer fordampning
• Genopfyldelig og genanvendelig
• Hver låg passer til flere volumener

Vigtige fordele

Henvend dig gerne til din sædvanlige kontaktperson hos Berry Superfos, hvis du 
ønsker yderligere oplysninger eller konkret rådgivning om denne type af beholder.

Kontakt os

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com


