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Onze conische pails hebben standaard een 
diameter van 286mm. Deze diameter is 
wereldwijd de meest voorkomende en veel 
apparatuur zoals schudmachines, mengers 
en persplaten zijn p deze afmeting gestan-
daardiseerd. 

Een voordeel van deze standaard pail is dat de 
onderbus steeds gelijk blijft, het verschil in 
verpakkingscategorieën kan eenvoudig worden 
gemaakt door van deksel te wisselen. Voor binnen-
lands vervoer kan bijvoorbeeld de pail met een 
lichtere RID/ADR deksel worden gesloten, terwijl 
voor de export leveringen dezelfde pail kan worden 
voorzien van een zwaardere UN-deksel of lippen-
deksel. 
Door de UN-keur en stevigheid van de verpakking 
zijn pails voor vele markten inzetbaar. Naast verven, 
lakken en beitsen worden ook vloer-epoxy en 
veel (bouw)chemicaliën in pails verpakt. Alle 
systeem pails kunnen worden bedrukt, zowel 
offset als digitaal.

Bij de hoogte 237 is het mogelijk om slechts 1 voor 
aan te brengen zodat er meer ruimte is voor een 
etiket. Tevens bestaat er een speciale uitvoering 
met indrukdeksel. Hiermee spelen we in op de 
vraag naar een goede 10 liter verpakking voor 
het hogere segment latexverf. Dit blik, in de vorm 
van een tulp, heeft een smalle dekselring boven-
op de pail waar de deksel wordt ingedrukt. Deze 
“tulpbus” heeft  verder geen spanring nodig. 
Vanwege het gebruik is de verpakking standaard 
voorzien van een inwendige coating. 

Afwijkende pail diameters
In een aantal Zuid-Europese landen is soms 
vraag naar afwijkende diameters. Voor deze 
markten kunnen wij de volgende varianten leve-
ren: 280, 292, 305 en 328 als hobbock. 
Hobbocks zijn van oorsprong ontwikkeld als 
verpakking voor buitenmuur verven. In vergelij-
king met pails zijn ze breder, lager en over het 
algemeen ook uit dunner blik geproduceerd. Een 
hobbock heeft geen hengsel maar 2 draagoren. 
Dit type verpakking wordt veelvuldig ingezet voor 
dakbitumen of muurverven.
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Product portfolio

Volume Afmeting Keur Type

13,2 L 286/269 x 237 RID/ADR en UN Pail

16,5 L 286/269 x 293 RID/ADR en UN Pail

20 L 328/312 x 285 UN Hobbock

20,1 L 286/269 x 353 RID/ADR en UN Pail

21,7 L 286/269 x 378 RID/ADR en UN Pail

25,5 L 286/269 x 444 RID/ADR en UN Pail

27 L 286/269 x 466 RID/ADR en UN Pail

30 L 328/312 x 390 UN Hobbock
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