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Dostępne rozmiary wiader bez lejka:

Available sizes of buckets without funnel:  

Wiadro 5L/ Bucket 5L

Wiadro 12L/ Bucket 12L

Wiadro 16L/ Bucket 16L

Wiadro 20L/ Bucket 20L

WIADRA BUDOWLANE
BUILDING BUCKETS

W naszej ofercie znajdują się wiadra budowlane wykonane z regranulatu PP/PE,  
zapewniającego wysoką jakość produktu. Nasze wiadra wykonane są w kolorze 
czarnym z surowców wtórnych. Dostępne są wiadra o różnych pojemnościach, 
z lejkiem lub bez lejka oraz z dwoma rodzajami uchwytów. Dedykowane do prac 
remontowo-budowlanych. 

We offer building buckets made   of regrind PP/PE which ensures high quality of product. 
Our backets are in black colour, with a metal handle and with or without  funnel. All 
buckets are made from recycled materials. Dedicated to renovation and building works.
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Dostępne rozmiary wiader z lejkiem: 

Available sizes of buckets with funnel:

 
Wiadro 12L/ Bucket 12L

Wiadro 15L/ Bucket 15L

Wiadro 20L/Bucket 20L

Dno wiadra jest wzmocnione i  ma 
żebrowaną strukturę, aby zwiększyć 
jego wytrzymałość.

The bottom of the bucket is strengthened 
and has a ribbed structure to increase its 
durability.

Nasze wiadra posiadają dwa rodzaje 
metalowych uchwytów.

Our buckets have two types of metal 
handle.
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KASTRY BUDOWLANE 
BUILDING CONTAINERS 

W ofercie naszej firmy znajdują się kastry budowlane wykonane z regranula-
tu PP/PE,  zapewniającego wysoką jakość produktu. Nasze kastry wykonane są 
w kolorze czarnym z surowców wtórnych. Dostępne są kastry okrągłe i prosto-
kątne w różnych pojemnościach. Dedykowane do prac remontowo-budowla-
nych. 

We offer containers made   of regrind PP/PE which ensures high quality of product. Our 
containers are in black colour and in two forms: round and rectangular. All containers 
are made from recycled materials. Dedicated to renovation and building works.

Dostępne rozmiary kastr prostokątnych:
Available sizes of containers:

Kastra 40L/ Container 40L

Kastra 60L/Container 60L

Kastra 80L/Container 80L
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Wysoka odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Przeznaczona do mie-
szania i transportu zapraw suchych 
jak i mokrych. 

High resistance to mechanical damage. 
Suitable for mixing and transport of dry 
and wet mortars. 

Idealna do mieszania zarówno ręcz-
nego jak i mechanicznego. Dno kastry 
jest dodatkowo ożebrowane.

Ideal for hand and mechanical mixing.  The 
bottom of the container is supplied with 
additional ribs.

Dostępne rozmiary kastr okrągłych:
Available sizes of containers:

Kastra 45L/Container 45L

Kastra 65L/ Container 65L

Kastra 90L/ Container 90L
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WIADRA I KASTRY OGRODOWE 
Wiadra i kastry z naszej oferty produktów budowlanych mogą stanowić 
niezastąpione narzędzie w ogrodzie lub gospodarstwie domowym. Wszystkie 
nasze wiadra i kastry dostępne są w kolorze niebieskim i zielonym.Istnieje 
także możliwość zamówienia innego koloru na indywidualne zlecenie klienta. 
Wszystkie produkty wykonane są z regranulatu PP/PE, z surowców wtórnych.   
Dodatkowo wewnątrz wiader i kastr okrągłych znajduje się praktyczna 
podziałka z litrażem, a odpowiednio wyprofilowane uchwyty umożliwiają łatwe 
przenoszenie produktu wraz z jego zawartością.
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GARDEN BUCKETS AND CONTAINERS 
Buckets and containers from our offer of building products may be also 
an indispensable tool in the garden or household. We have buckets and 
containers in  blue and green colour. We also realize the order for different 
colour to an individual customer order. All products are made of regrind  
PP / PE. Inside our buckets and round containers you find a practical measure. 
Well-designed handles allow easy transport of the product with its contents.
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C.D.K. Polska Sp. z o.o. działa na rynku od 2006 roku. 
Od tego czasu staramy się spełniać najlepiej jak potrafi-
my oczekiwania naszych klientów. Oferujemy najwyższej 
jakości urządzenia organizacji i zabezpieczenia ruchu 
drogowego wykonane ze specjalistycznych materia-
łów zapewniających im wysoką wytrzymałość, estetykę 
i niezawodność.  W ostaniach latach poszerzyliśmy ofer-
tę swoich produktów o artykuły z branży budowlanej 
takie jak wiadra, kastry oraz pojemniki budowlane. Za-
pewniamy szybką realizację zamówień łącznie z dostawą   
w wybrane miejsce w Polsce oraz Europie.
 
C.D.K. Polska company specialize in the production of the 
high quality plastic articles of a whole range of traffic safety 
and construction products. We act on the market from a few 
years and successfully cooperate with many national and in-
ternational partners.
 

 
 
 
 

Wieloletnie doświadczenie oraz pasja umożliwiają 
nam stały rozwój oraz prężne funkcjonowanie na rynku.

Years of experience and passion enable us to sustainable 
development and resilient functioning of the market. 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

C.D.K. Polska Sp. z o.o.
 
mobile: +48 691 399 003
mobile: +48 691 390 014
e-mail: marketing@cdkpolska.com.pl

www.cdkpolska.com.pl


