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PACKING METHOD

BUILDING
BUILDING

 Patrol Group offers a broad spectrum of building products: building 
buckets and containers of various shapes and sizes. 

 Firma Patrol Group oferuje szeroki wybór artykułów budowlanych. 
W naszym asortymencie znajdują się wiadra oraz kastry w różnych 

rozmiarach i kszałtach.
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CAPTION
LEGENDA

BUILDING 
BUCKETS

All types of construction buckets 
are made of highly flexible material 
resistant to mechanical damages. The 
buckets are especially well suited for 
the preparation of all sorts of dry and 
wet mortars. They come in a variety of 
sizes. 
These functional and comfortable 
buckets are indispensable for all types 
of construction and renovation works. 

Produkty z szerokiej gamy wiader 
budowlanych, dzięki wysokiej elastyczności 
tworzywa,  z którego zostały wykonane, są 
odporne na uszkodzenia mechaniczne. 
Idealne do rozrabiania różnego rodzaju zapraw 
suchych i mokrych. Dostępne w różnych  
rozmiarach. Są praktyczne i wygodne, 
niezbędne przy pracach budowlanych 
i remontowych. 

WIADRA BUDOWLANE

Measure – practical convenience.

Funnel – practical and convenient 
during renovations and construction 
works. It reduces the risk of water or 
mortar spillage while they are being 
poured from one container into 
another.

Strengthened bottom – the bottom of 
the bucket is supplied with additional 
ribs, which increases its durability 
against mechanical shock.
Wzmocnione dno - spód wiadra 
dodatkowo ożebrowany, co podnosi 
jego odporność na urazy mechaniczne.

Miarka - praktyczne udogodnienie. 

Lejek - jest praktyczny i wygodny  podczas 
prac remontowych i budowlanych. 
Zmniejsza prawdopodobieństwo 
rozlania się wody, czy zaprawy podczas 
przelewania.

Możliwość nadruko-wania LOGA  istnieje 
możliwość wykonania nadruku metodą 
sitodruku, na specjalne zamówienie.

Possibility of print your LOGO
can be made silk-screen printing 
on special order.

Plastic handle – better comfort of use.
Tulejka - plastikowy uchwyt podnosi 
komfort użytkowania.

*Optional
*Opcjonalnie

*tools not included/nie zawiera narzędzi
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Bucket Basic 12l

Bucket Basic 5l

Bucket Basic 12l with funnel

Wiadro Basic 12l

Wiadro Basic 5l z lejkiem

Wiadro Basic 12l z lejkiem

325(A)  x  235(B)  x  245(C)mm

230(A)  x  195(B)  x  170(C)mm

314(A)  x  236(B)  x  245(C)mm

Lejek

Measure

Funnel

Strengthened bottom
Miarka

Measure

Measure

Strengthened bottom

Strengthened bottom
Miarka

Miarka

5902455505725W12BLEJBCZAPG001 816

5902455507408W5LEJBCZAPG001      1650

5902455505879W12LEJBCZAPG001 736

Measure

Strengthened bottom
Miarka

Bucket Basic16l
Wiadro Basic 16l
330(A)  x  270(B)  x  285(C)mm

5907763087451W16BLEJBCZAPG001    552

Lejek
Funnel

Wzmocnione dno

Wzmocnione dno

Wzmocnione dno

Wzmocnione dno

20

20

15

15
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Bucket Basic 20l
Wiadro Basic 20l
365(A)  x  264(B)  x  285(C)mm

Lejek

Measure

Measure

Funnel

Strengthened bottom

Strengthened bottom

Miarka

Miarka

Bucket Basic 20l with funnel

5902455505886

Wiadro Basic 20l z lejkiem
365(A)  x  265(B)  x  285(C)mm

W20LEJBCZAPG001     450

5902455505893W20BLEJBCZAPG001    540

Wzmocnione dno

Wzmocnione dno

Measure

Strengthened bottom
Miarka

Bucket Basic 16l with funnel

5901238208624

Wiadro Basic 16l z lejkiem
360(A)  x  270(B)  x  285(C)mm

W16LEJBCZAPG001          450

Lejek
Funnel

Wzmocnione dno

15

15

15
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Rectangular – ideal for hand and 
mechanical mixing of mortars. Made of 
plastic with increased resistance to shock 
and low temperatures. An item indispen-
sable at every construction site.

Rope handle – convenient solution 
allowing for the building container to 
be held by two people.

Metal handle – facilitates the transport 
of building containers filled with heavy 
materials. 

Bowl for gypsum – indispensable for 
minor renovations.

Prostokątna - idealnado mieszania ręcznego  
i mechanicznego zaprawy murarskiej.  
Wykonana z tworzywa o podwyższonej 
odporności na uderzenia. Niezbędna rzecz 
na każdej budowie.

Sznurek - wygodne rozwiązanie 
umożliwiające chwycenie kastry przez 
dwie osoby.

Uchwyt metalowy - ułatwia 
transportowanie kastry wypełnionej 
ciężkim materiałem. 

Miska do gipsu - niezbędna przy 
drobnych pracach remontowych.

Round – resistant to mechanical 
damage, thanks to highly flexible materials 
used for its production. Suitable for mixing and  
transport of dry and wet mortars.

Okrągła - odporna na uszkodzenia mechaniczne, dzięki 
wykorzystaniu do produkcji wysokoelastycznych 
tworzyw. Przeznaczona do mieszania i transportu 
zapraw suchych i mokrych.

Możliwość nadrukowania LOGA - istnieje 
możliwość 
wykonania nadruku metodą 
sitodruku, na specjalne zamówienie.

Possibility of print your LOGO - can be 
made silk-screen printing on special 
order

CAPTION
LEGENDA

BUILDING 
CONTAINERS

Construction containers are 
indispensable at every construction site. 
The containers are particularly well suited 
to prepare all sorts of cement and plaster 
mortars. All containers are produced of 
 a heavy-duty material. They come in 
two shapes - rectangular and circular, in 
three sizes each. 

Kastry budowlane stanowią niezastąpione 
narzędzie na każdej budowie. Idealne do 
przygotowywania różnego rodzaju zapraw 
cementowych i tynkarskich. Wytworzone  
z niezwykle wytrzymałego materiału. Dostępne 
w dwóch kształtach: prostokątnym i okrągłym, 
każdy w trzech rozmiarach. 

KASTRY
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Rectangular building container 40

Bowl for gypsum

712(A)  x  400(B)  x  217(C)mm

KP40CZAPG001

MGIPSCZAPG001       

5902455502717

5902455505985 11440

Kastra budowlana prostokątna 40

Miska do gipsu

Bowl for gypsum

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Miska do gipsu

Prostokątna

Prostokątna

Prostokątna

150(A)  x  53(B)mm

Rectangular building container 60

700(A)  x  400(B)  x  270(C)mm

KP60CZAPG001 5902455502724

Kastra budowlana prostokątna 60

Rectangular building container 80

785(A)  x  485(B)  x  300(C)mm

KP80CZAPG001 5907763082760

Kastra budowlana  prostokątna 80

65

200

177

180 3

3

2
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KO40UCZAPG001

Round building container 40 with handle

5902455508535

Kastra budowlana okrągła 40 z uchwytem

Round

Round

Round 

Metal handle
Okrągła

Okrągła

Okrągła

Okrągła

Uchwyt metalowy

Round building container 40
508(A)  x  288(B) 

508(A)  x  288(B) 

KO40CZAPG001 5902455506012

Kastra budowlana okrągła 40

Round building container 65

594(A)  x  336(B) 

KO65CZAPG001 5902455505503

Kastra budowlana okrągła 65

Round building container 90

651(A)  x  369(B) 

Kastra budowlana okrągła 90

108

140

110

KO90CZAPG001 5902455505510 95

Round

2

2

2

2
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Round

Round

Rope handle

Okrągła

Okrągła

Sznurek

Sznurek

Round building container 40 with rope

508(A)  x  288(B) 

KO40SZNCZAPG001      5902455507279   

Kastra budowlana okrągła 40 ze sznurkiem

Round building container 65 with rope

594(A)  x  336(B) 

KO65SZNCZAPG001      5902455507323 

Kastra budowlana okrągła 65 ze sznurkiem

106

134

Rope handle

2

2
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NOTES
NOTATKI
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NOTES
NOTATKI



See also our other catalogs:
Zobacz również nasze pozostałe katalogi:
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