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Антистатичен

ПЛАСТМАСОВИ БИДОНИ

Пластмасови антистатични бидони
- Подходящи предимно за складиране или

транспортиране на леснозапалими материали 
под формата на гранули, 
таблетки или прах.

- Бидони с капак с резба, 
изработени от устойчив 
полиетилен 
с висока плътност.

- Бидоните са съобразени 
с изискванията и нормите 
за използване в помещения, 
в които се съхраняват лесно 
избухливи вещества, съответно 
във или извън бидона.

- Бидоните са сертифи-
цирани с UN код за 
транспортиране и складиране 
на опасни твърди 
отпадъчни вещества.

Тип: 3244 Тип: 3246

Бидони със завиващ се капак
- Сертификацирани за превозване на течни и твърди материали.

- Подходящи за хранително-вкусовата промишленост.

- Изработени от полиетилен, температурен диапазон –20 до +80 °С.

- Завиващ се капак с уплътнение и възможност за пломбиране.

- Съдовете с обем от 42 л.
са произведени с дръжки.

Tип обем (л) Ø х височина (мм) сертификат цена (лв) без ДДС цена (лв) с ДДС
3244 26 316/204 x 426 1H2/X33/446/... 168,58 202,30
3246 75 410/354 x 685 1H2/X95/Y142/... 407,50 489,00
4701 220 581 x 935 1H1/Y1,6/200/... 126,50 151,80

Tип обем (л) Ø х височина (мм) Ø отвор дръжки сертификат цена (лв) без ДДС цена (лв) с ДДС
4426 3,6 198 x 173 136 не 1H2/X12/S 23,92 28,70
4427 15 274 x 328 204 не 1H2/X22/S 53,92 64,70
4428 26 316 x 426 204 не 1H2/X33/S 65,42 78,50
4429 42 410 x 416 282 да 1H2/X51/S 89,58 107,50

Антистатичен бидон 220 л  Тип: 4701

- Предназначен за складиране и транспортиране 
на силно запалими течности.

- Варелите са изработени от материал, който 
елиминира статичното електричество.

- Сертифицирано за групи (Y,Z) според вида на опаковката.

- Максимална плътност на течното вещество 1,6.

- Разрешени за употреба в зони с опасност от 
избухване 1 и 2, клас на избухливост II A и II Б.

Тип: 4427

Тип: 4426

Тип: 4428

Тип: 4429
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