
Kunststof Verpakkingen



Graag verwijzen u naar onze dynamische website www.hildering.com. Hier is de meest recente en meest uitgebreide 

informatie te vinden van het assortiment blikverpakkingen en aanverwante producten van Hildering Industrial Packaging.

    

Wij hebben ons kunststof assortiment opgebouwd uit verschillende verpakkingen. Standaard verpakkingen als ronde 

kunststof emmers, rechthoekige cans en flessen, hebben wij op verzoek  van onze klanten opgenomen in ons assortiment. 

Een ander groot deel van ons kunststof assortiment bestaat uit producten die wij zelf ontworpen hebben en produceren, 

zoals de Hildering 2-K Verbindingsring, de Hildering Colorantsaver en verschillende schildershulpmiddelen. Een overzicht 

hiervan vindt u in onze andere brochures. Ook kennen wij een range van kunststof producten die klantgebonden zijn. 

Veelal zijn dit producten die klant specifieke problemen oplossen en niet aan derden worden geleverd. Deze oplossingen 

komen voort uit intensief overleg met onze klanten in verschillende fases van het ontwerpproces.  

Emmers
De ronde kunststof emmers met deksel hebben wij vanaf inhoudsmaat 1 liter t/m 30 liter in het assortiment. Vanaf 2,5 liter 

zijn deze emmers voorzien van een hengsel. Standaard zijn de emmers wit. Ook kennen wij verschillende inhoudsmaten 

die UN gekeurd zijn. Deze emmers worden meestal ingezet voor watergedragen (muur) verven, maar zijn ook geschikt 

voor bijvoorbeeld de food markt. Naast ronde, hebben we ook rechthoekige kunststof emmers in het assortiment.

Kunststof verpakkingen

Kunststof bussen
Sinds enige tijd hebben wij ook een kunststof verpakking 

opgenomen, die met recht de naam kunststof bus 

verdient. De afmeting is identiek aan die van een 1 liter 

verfblik.De ring van de verfbus is dusdanig ontworpen 

dat de inhoud heel goed uit de verpakking kan lopen.

Cans en flessen
Daarnaast voeren we kunststof cans met een dopsluiting. 

Deze zijn bijna altijd UN gekeurd. Inhoudsmaat < 5 liter 

kan ook ongekeurd zijn, maar door de opbouw van onze 

klantenbestand voeren wij de UN gekeurde verpakkingen 

op voorraad. Cans zijn er vanaf inhoudsmaat 2,5 liter t/m 

25 liter in wit/transparante uitvoering, met een zwarte 

dop en handvat op de top. In deze kunststof cans worden 

vloeistoffen verpakt. Kunststof flessen zijn leverbaar in de 

inhoudsmaat tot en met 1 liter. Sommige flessen zijn UN 

gekeurd en kunnen worden gesloten met een kindveilige 

dop.

Lak- en tipflesjes
Voor het repareren en bijwerken van lakschades worden 

onze lak- en tipflesjes veel ingezet.

De flesjes, met inhoudsmaat 25 ml, worden geleverd met 

een losse penseelkwast en een afstrijkrandje. De flesjes 

zijn hoog transparant en daardoor is de kleur van de lak 

perfect zichtbaar.
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