
Inovativne rešitve za higienske proizvode

Običajno so vedra in pokrovi v beli barvi, lahko pa izberete tudi kakšno drugo barvo 
iz naše barvne lestvice. Tesnilni pokrovček je lahko v beli, temno modri ali rdeči barvi. 
Vedro je lahko okrašeno z IML tehnologijo ali potiskano v ofset tehniki.

 Barve

Higiena Zdravstvo Zdravje

Če oskrbujete stranke v zdravstvu, prehrambeni ali mlečni industriji, hotelih, 
restavracijah in podobnih panogah, morate zagotavljati visok higienski standard. 
Praktična vedra z namensko odprtino za izvlek so namenjena hranjenju in porabi 
mokrih ali suhih dezinfekcijskih robčkov. Berry Superfos je razvil različne tipe veder za 
shranjevanje robčkov. Ko je pokrovček na pokrovu zaprt, so mokri robčki v neprodušni 
posodi in je izsuševanje onemogočeno. Robčki ostanejo vlažni, sveži in uporabni.

Pokrov z odprtino za izvlek ima dodaten tesnilni pokrovček. Berry Superfos ponuja 
različne tipe pokrovov, ki zapirajo že obstoječe serije veder.
To pomeni, da za osnovo izberete vedro, ki vam ustreza po prostornini, višini in obliki 
(kvadratno ali okroglo) in na to vedro tip pokrova, ki vam najbolj ustreza. Na voljo so 
naslednji tipi pokrovov: snap-on (zapri/odpri), flex-off, peel-off, in pry-off.
En pokrov lahko zapira vedra različnih prostornin. 

Pokrovi z odprtino za izvlek za enostavno uporabo

Praktična vedra 
za dezinfekcijske robčke



Linija izdelkov Premer Prostornina

Euroflex™

pokrov št. 196WF 196 2,5 - 3 l

SuperFlex®

pokrov št. 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®

pokrov št. 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

Linija izdelkov Premer Prostornina

SuperCube® Square

pokrov št. 6054 / 6064 200 x 200 2 - 5,9 l

Paintainer®

pokrov št. 9550 180 5 l

              981 180 5,3 l

              552 157 2,7 l

UniPak

pokrov št. 2830 133 0,5 - 1,58 l

              2840 170 1,15 - 2,5 l

RingLock®

pokrov št. 382 146 1,15 - 2,3 l

SuperHelio®

pokrov št. 2096 148 1,5 l

• Pokrov z odprtino za izvlek z dodatnim tesnilnim pokrovčkom
• Monomaterial (samo polipropilen)
• Zrakotesno – preprečuje izhlapevanje
• Ponovno polnjenje in ponovna uporaba
• En pokrov zapira več različnih prostornin

Glavne prednosti

Ne oklevajte in stopite v stik z nami. Obrnite se na svojega prestavnika, če želite 
prejeti več informacij.

Stopite v stik z nami

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com


