
Innowacyjne rozwiązanie dla produktów higienicznych

Standardowym kolorem pojemnika i pokrywy jest biały, ale dostępne są również inne 
kolory z naszej palety barw. Pokrywa jest dostępna w kolorze białym, granatowym lub 
czerwonym. Pojemnik może być ozdobiony etykietą IML lub nadrukiem offsetowym 
– w zależności od wybranego pojemnika.

Kolory

Higiena Opieka zdrowotna Zdrowie

Jeśli pomagasz klientom z branży opieki zdrowotnej, przetwórstwa spożywczego, 
hoteli, restauracji, cateringu itp. wiesz, że najwyższy poziom higieny jest 
najważniejszy. Praktyczne pojemniki z dozownikiem są idealne do codziennego 
profesjonalnego użycia chusteczek dezynfekujących – mokrych lub suchych – w 
tych i innych branżach. Berry Superfos opracowało gamę pojemników na chusteczki. 
Kiedy pokrywa jest szczelnie zamknięta, mokre chusteczki są w rzeczywistości 
w hermetycznym pojemniku, zapobiegając parowaniu. Oznacza to, że chusteczki 
pozostają dłużej wilgotne, świeże i użyteczne.

Pokrywa dozownika ma zamykane wieczko – wygodne i funkcjonalne. Berry Superfos   
oferuje szeroką gamę pokryw pasujących do kilku naszych serii pojemników. Oznacza 
to, że można wybrać dowolny wzór, średnicę lub kształt (okrągły lub kwadratowy) – 
w naszym asortymencie zawsze znajdzie się idealna pokrywa do dozownika. W celu 
zwiększenia efektywności kosztowej należy pamiętać, że jeden typ pokrywy może 
być stosowany do różnych pojemności wiader. Do wyboru są pojemniki z różnego 
rodzaju uchwytami. 

Dozownik ułatwia korzystanie z chusteczek higienicznych

Praktyczne pojemniki na 
chusteczki dezynfekujące
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Linia produktów Średnica Zakres pojemności

Euroflex™

Pokr. Nr 196WF 196 2,5 - 3 l

SuperFlex®

Pokr. Nr 177 194 2,2 - 3,8 l

              194WF 194 1,8 - 2,5 l

              222WF 222 5 - 6 l

              266WF 266 7,5 - 10 l

              295WF 295 10 - 12,5 l

SuperLift®

Pokr. Nr 1631 198 2,4 - 3,8 l

              1671 / 1673 226 3,5 - 5,8 l

              4083 267 8,7 - 11,2 l

              4116 / 4117 293 9,6 - 15,6 l

Linia produktów Średnica Zakres pojemności

SuperCube® Square

Pokr. Nr 6054 / 6064 200 x 200 2 - 5,9 l

Paintainer®

Pokr. Nr 9550 180 5 l

              981 180 5,3 l

              552 157 2,7 l

UniPak

Pokr. Nr 2830 133 0,5 - 1,58 l

              2840 170 1,15 - 2,5 l

RingLock®

Pokr. Nr 382 146 1,15 - 2,3 l

SuperHelio®

Pokr. Nr 2096 148 1,5 l

• Pokrywa z dozownikiem z możliwością ponownego zamknięcia
• Monomateriał (tylko PP)
• Szczelność – zapobiega parowaniu
• Możliwość ponownego napełnienia i wielokrotnego użytku
• Każda pokrywa pasuje do kilku pojemności

Najważniejsze zalety

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji lub konkretne porady dotyczące tej 
serii produktów prosimy o  kontakt z przedstawicielem Berry Superfos.

 Pozostańmy w kontakcie

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com
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