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GRIPLINE
DURABLE
Dzięki innowacjom, w których 
zrównoważony rozwój jest powiązany 
z praktyczną użytecznością, powstał 
Gripline Durable. Oznacza to:

  Niska waga
Lżejszy, ale wysokiej jakości materiał to 

mniejsza emisja CO2 i trwałość certyfikowana 

przez TÜV.

  Łatwe oddzielanie
Dostosowany kąt nachylenia zapewnia 

bardzo łatwe użytkowanie.

  Brak silnego zapachu plastiku
Sprawia, że produkty te są o wiele bardziej 

atrakcyjne i z powodzeniem można wyst-

awiać je na widocznej pozycji w sklepie.



GRIPLINE
ORIGINAL
Nasze klasyki, znane „twarze” w 
rodzinie Gripline:

  Jednolitość
Zgodność wyglądu i wykonania szerokiej 

gamy wiader, pojemników i kastr.

  Kompletność
 Bogata i kompletna oferta dla sklepów.



GRIPLINE
CRANEABLE
Specjalnie stworzone do ciężkiej i 
profesjonalnej pracy. Przystosowane 
do podnoszenia na duże wysokości:

  Godny zaufania i solidny
Niezawodne dzięki dodatkowo wzmocnionym 

ściankom, materiałom odpornym na ściera-

nie i specjalnym, wzmocnionym uchwytom 

do podnoszenia.

  Certyfikat TÜV NORD
Najwyższa norma NEN na rynku europejskim.



GRIPLINE
SPECIALS
Dodatkowe, różnorodne produkty, 
które stanowią dopełnienie marki 
Gripline: 

  Różne pojemności
Nasze pojemniki mają pojemność 100, 125 

lub nawet 150 litrów. Duże, wytrzymałe i o 

zaufanej jakości gwarantowanej przez Berdal.

  Produkty specjalne
Pojemniki Flextubs, pojemniki do mieszania 

oraz wiadra w wielu, nietypowych wariantach  

kolorystycznych.



LET’S CARE TOGETHER

LET'S BUILD TOGETHER
Firma Berdal stawia na współpracę ze swoimi 
klientami. Hasło “budujmy razem” to nasze 
zaproszenie dla firm branży budowlanej, 
wyrobów metalowych i branży DIY. Dzielimy 
się naszą wiedzą za pośrednictwem szkoleń 
i materiałów demonstracyjnych. Wspieramy 
zarządzanie danymi m.in. poprzez dostarczanie 
danych produktowych do systemów ERP naszych 
klientów. Przeprowadzamy także analizy rynku, 
aby pomóc naszym klientom w kompletowaniu 
odpowiedniego asortymentu. Dodatkowo 
wspólnie opracowujemy kampanie sprzedażowe. 
W ten sposób budujemy nasze wspólne sukcesy! 
Budujmy razem!

ZRÓWNOWAŻONA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Firma Berdal jest świadoma swojej 
odpowiedzialności za środowisko. Dołączyliśmy 
m.in. do Plastic Pact. Pakt określa cztery cele 
dotyczące zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw 
sztucznych oraz zwiększenia recyklingu do 2025 
roku. Ponadto przygotowujemy się do certyfikacji 
Cradle-to-Cradle. W ten sposób Berdal dołączy do 
firm, które dbają o zrównoważony rozwój i kierują 
się zasadami obiegu zamkniętego. Na poziomie 
produktu decydujemy się, w miarę możliwości, 
na surowce wtórne i nadające się do recyklingu 
dla wszystkich naszych marek i oczywiście na 
zrównoważone procesy produkcyjne.



RECYKLING
Podstawowym materiałem do produkcji wiader, 
kastr i pojemników są odpady z gospodarstw 
domowych, natomiast wszystkie odpady powstałe 
podczas procesu produkcyjnego są ponownie 
wykorzystywane. W ten sposób tworzymy łańcuch 
recyklingu i produkujemy w bardzo zrównoważony 
sposób.

MARKA EKOLOGICZNA BLAUWE 
ENGEL
Nasze kastry składają się w 100% z 
certyfikowanych materiałów pochodzących 
z recyklingu, odzyskiwanych z plastikowych 
odpadów z gospodarstw domowych. Natomiast 
nasze wiadra ze względu na metalowy uchwyt w 
80% z certyfikowanych materiałów pochodzących 
z recyklingu. W 2014 roku firma Berdal otrzymała 
za to certyfikat Blauwe Engel: oficjalną niemiecką 
markę ekologiczną!  Pierwszą (uznaną) markę 
ekologiczną na świecie, która odniosła największy 
sukces.

PEŁNY KOLOR, PEŁNA ETYKIETA 
Firma Berdal oferuje możliwość umieszczania 
etykiety na wiadrach za pomocą tzw. etykietowania 
w formie (IML). W wysokiej temperaturze etykieta 
nanoszona jest na płynne tworzywo sztuczne. 
Zostaje ona w pełni zintegrowana podczas 
procesu formowania wtryskowego. Berdal jest 
jedynym producentem w Europie, który dzięki 
technice IML oferuje wiadra w pełnym kolorze i z 
pełną etykietą. Pełna etykieta oznacza, że etykieta 
okrywa całą zewnętrzna stronę wiadra. Jest to 
idealne rozwiązanie do umieszczenia informacji 
marketingowych.



DLACZEGO  
BERDAL?

  Innowacja w Holandii; produkcja w  
Holandii i Polsce

  Certyfikowane, jednorodne regranu-
laty pochodzące z recyklingu.

  Gwarantowana produkcja bez ka-
dmu

  Możliwości marketingowe własnej 
marki

  Niezawodne, innowacyjne i sko 
centrowane na świadczeniu usług 
przedsiębiorstwo produkcyjne

  Personalny kontakt i zindywidualizo-
wane usługi

   Unikatowe; pełnokolorowe pełne ety 
kiety IML 

MASZ JAKIEŚ PYTANIA? ZAPRASZAMY DO  
SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI:

Budo-Plast Sp. z o.o.
ul. Franza Blumwego 17,
85-862 Bydgoszcz
Polska

T: +48 52 360 40 20
M: info@budo-plast.com.pl


