
Berry Superfos tilbyder en bred vifte af spande, der indeholder 50% PCR (post-
consumer recycled materiale) som standard til dine non-food produkter. De fås i 
mange former og størrelser. Spandene er i ét materiale (monomateriale) – fremstillet 
af intet andet end polypropylen (PP).

Når du vælger en emballageløsning, der indeholder PCR, bidrager du til udviklingen 
af   den cirkulære økonomi – hvilket dine kunder sandsynligvis vil sætte pris på. Og 
du kan være sikker på, at spandene med PCR-indhold tilmed fungerer godt i hele din 
forsyningskæde.

Industrielle spande med genanvendt materiale

Alle spande med PCR-indhold kan dekoreres med In-Mould Labelling, den 
avancerede dekorationsteknik fra Berry Superfos. Variationer i farven grå er 
umiddelbart til rådighed for beholder og låg, og flere andre farveløsninger er også 
mulige. Når du udvikler dit design, kan du overveje at promovere over for dine 
kunder, at denne emballage er delvist fremstillet af genanvendt materiale.

Dekoration og farver

Polypropylen (PP) Genanvendte materialer Innovation

Det er en ansvarlig tilgang at anvende PCR i din emballage. Det kræver mindre materiale 
baseret på fossilt brændstof. Desuden kan genanvendelsen fortsætte efter brug, da alle 
spandene med PCR er egnede til at indgå i genanvendelsesstrømme for PP. 

Ikke kun genanvendt – men også genanvendeligt

Løsninger for fremtiden – vi hjælper med at  
sikre genanvendelse af dit produkts emballage  



Produktlinje Produktnr. Volumen Mål

SuperCube® Rectangular 6730 3,2 ltr 250 x 170 mm

SuperCube® Rectangular 6736 3,6 ltr 250 x 170 mm

SuperCube® Rectangular 6757 5,6 ltr 290 x 198 mm

SuperCube® Rectangular 6058 5,8 ltr 290 x 198 mm

SuperCube® Rectangular 6083 8,3 ltr 90 x 198 mm

SuperCube® Rectangular 6109/746 10,9 ltr 277 x 242 mm

SuperCube® Rectangular 6170 17,0 ltr 380 x 265 mm

SuperLift® 8032 3,1 ltr Ø 198 mm 

SuperLift® 8034 3,4 ltr Ø 198 mm

SuperLift® 8038 3,8 ltr Ø 198 mm

SuperLift® 8057 5,8 ltr Ø 226 mm

SuperLift® 8086 8,7 ltr Ø 267 mm

SuperLift® 8116 11,3 ltr Ø 293 mm

SuperLift® 8126 12,7 ltr Ø 293 mm

SuperLift® 8156 15,9 ltr Ø 293 mm

Produktlinje Produktnr. Volumen Mål

SuperLift® Extra 4738 4,6 ltr Ø 200 mm 

SuperLift® Extra 806 5,5 ltr Ø 220 mm

SuperLift® Extra 528 11,8 ltr Ø 294 mm

SuperLift® Extra 560 14,1 ltr Ø 294 mm

SuperLift® Extra 8162 16,2 ltr Ø 300 mm

SuperLift® Extra 8170 17,0 ltr Ø 326 mm

SuperLift® Extra 4769/769 17,0 ltr Ø 300 mm

SuperLift® Extra 770 17,2 ltr Ø 300 mm

SuperLift® Extra 766 20,9 ltr Ø 326 mm

SuperLift® Extra 8215 21,6 ltr Ø 326 mm

Hobbock 8320 32 ltr Ø 378 mm

Paintainer® 575 700 ml Ø   98 mm

Paintainer® 577 800 ml Ø   98 mm 

Paintainer® 541 1,1 ltr Ø 108 mm 

Paintainer® 551 2,7 ltr Ø 157 mm

Paintainer® 980 5,3 ltr Ø 180 mm 

• Fremstillet med 50% PCR (post-consumer recycled materiale)
• Monomateriale (kun lavet af PP) og ideel til genanvendelse
• Robust kvalitet
• Perfekt til non-food produkter
• Dekoration med In-Mould Labelling 

Vigtige fordele 

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

Berry Superfos designer, udvikler og fremstiller innovative plastemballageløsninger 
– med bæredygtighed for øje. Vores mulighed for at tilbyde dig en bred vifte af 
spande med PCR-indhold er et resultat af Berry Superfos’ dybe viden om materialer 
og langsigtede indsats i forhold til brug af   PCR i industrielle emballageløsninger. I 
over et årti har vi udviklet og produceret skræddersyede spande med indhold af PCR 
til forskellige anvendelser såsom maling, overfladebelægning, byggematerialer, 
vejsalt, gødning og andre non-food varer. Du kan drage fordel af denne store erfaring 
ved at lade os hjælpe dig med en emballageløsning med 50% indhold af PCR.

Kontakt os

Innovativ og teknisk i front

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com


