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Numer artykułu Pojemność Średnica x wysokość

FP-0055 Bis2

FP-0100 Bis5

FP-0160 Bis

FP-0275 LB

FP-0300 LB

FP-0500 LB

FP-1000 BH

FP-1000 Bis3

FP-1200 Bis

FP-1500 Bis

FP-1750 Bis

FP-2000 Bis2

FP-2500 Bis

FP-3300 Bis

550 ml

1000 ml

1500 ml

2500 ml

3000 ml

5000 ml

10000 ml

10000 ml

12000 ml

15000 ml

17000 ml

20000 ml

25000 ml

33000 ml

109,6 x 81,3 mm

122,4 x 131,0 mm

134,99 x 131,1 mm

162,8 x 157,4 mm

185,9 x 155,4 mm

213,7 x 187,6 mm

265,0 x 249,8 mm

276,5 x 222,7 mm

273,3 x 260,0 mm

290,8 x 315,6 mm

327,8 x 274,8 mm

310,2 x 320,2 mm

305,9 x 400,0 mm

362,7 x 389,7 mm
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Wiaderka plastikowe, jakie oferujemy, są dostępne w wielu modelach. Różnią się 
między sobą przede wszystkim pojemnością. Jednak klient może także dowolnie wybrać ich kolor, 
korzystając z proponowanej, bardzo bogatej palety barw. Wybór koloru dotyczy oczywiście także 
pokrywki i rączki, jeśli ma być plastikowa. Każde wiadro może być zaopatrzone w rączkę z plastiku lub 
metalu, w zależności od potrzeb klienta.

Tak duże spectrum możliwości sprawia, że wiaderka plastikowe mogą być 
wykorzystywane w wielu branżach. Przede wszystkim znajdą zastosowanie w branży chemicznej. 
Tutaj służyć mogą jako opakowania chemii gospodarczej, między innymi różnego rodzaju proszków 
czy płynów, ale także jako pojemniki na farby, masy bitumiczne, tynki oraz lakiery. Ponadto pojemniki 
te idealnie sprawdzą się także w przemyśle spożywczym. Przechowywać w nich można wszelkiego 
rodzaju przetwory: rybne, owocowe, warzywne, takie jak sałatki, surówki czy kiszonki, oraz 
przetwory mleczne. Pojemniki te mogą także służyć do przechowywania sosów, przekąsek w rodzaju 
chipsów lub orzeszków oraz przypraw.

Każdy pojemnik chroniony jest wytrzymała pokrywką, która po włożeniu wsadu jest 

plombowana.


