AUTOMAATTISEN
LEVITEANNOSTELUN
EKOLOGINEN
AIKAKAUSI
ON ALKANUT.

FOODDUCK

®

Lähes 0 %
hävikkiä
Vain 10% nykyisestä
pakkausmateriaalista
Vain

10% nykyisestä

jätemäärästä

100% alumiiniton
levitepakkaus

SUOMALAINEN
INNOVAATIO
LEIPÄPÖYTIIN
FOODDUCK®-leviteannostelija
on täysin uudenlainen ja älykäs
ratkaisu tarjoilla voi-kasviöljyseoksia,
margariinia tai muita levitteitä
ravintoloiden palvelulinjastoilla,
leipäpöydissä ja ammattikeittiöissä
kaikkialla maailmassa.
Täysin automaattinen FOODDUCK®
tarjoaa merkittäviä hyötyjä ympäristön,
käyttäjän sekä ravintolan näkökulmasta
katsottuna. FOODDUCK® muuttaa
leipäpöytää, ja tästä iloitsevat niin
käyttäjät kuin ravintolatkin.

EKOLOGISEMPAA
RUOKAILUA
FOODDUCK® on yksi osa entistä
ekologisempaa ja vähemmän
ympäristöä kuormittavaa ruokailua.
Ekologisemman toiminnan ydin on
uusi pussipakkaus.

Pussipakkauksen
valmistamiseen kuluu vain
murto-osa rasioiden
vaatimasta raakaaineesta.

Nykyaikainen pussipakkaus
on täysin alumiiniton ja
siksi rasioita helpommin
kierrätettävissä.

Tyhjä pussipakkaus vie
vain noin kymmenesosan
rasioiden vaatimasta tilasta
ja vähentää siten paitsi
ympäristörasitusta, myös
jätehuollon kustannuksia.

VÄHEMMÄN
HÄVIKKIÄ
FOODDUCK® vähentää merkittävästi
hävikkiä: automaattinen annostelija
ja edistyksellinen teknologia mahdollistaa pakkauksen tehokkaan
käytön täysin tyhjäksi. Lisäksi tarkka
annoskoko tuo merkittäviä säästöjä
levitteen kulutukseen.

TURVALLINEN JA HYGIEENINEN
FOODDUCK® toimii täysin
automaattisesti ja sen
oma jäähdytysjärjestelmä
pitää levitteen lämpötilan
optimaalisena koko käytön
ajan. Levite on suojassa
hapelta, valolta ja ympäristön bakteereilta, toisin
kuin perinteisissä avorasioissa. Hygieenisyyttä

parantaa myös se, ettei
levitteeseen kosketa missään käytön vaiheessa
käsin. FOODDUCK® on
myös keliaakikoille turvallinen
valinta!
FOODDUCK® on älykäs
ja nykyaikainen valinta
jokaiseen ravintolaan ja

FOODDUCK ®
SOPII
KAIKKIALLE:

•
•
•
•

ravintolat
koulut
hotellit
palvelutalot

ruokalaan. Se tarjoaa
selviä kustannussäästöjä
ja tekee ravintolan toiminnasta ekologisempaa.
Siisti leipäpöytä parantaa
asiakaskokemusta ja automaattinen toiminta ei sido
henkilökuntaa.

•
•
•
•

vanhainkodit
ruokalat
palvelulinjastot
ammattikeittiöt

SUOMALAINEN DESIGN JA TEKNIIKKA
FOODDUCK® on suomalainen innovaatio ja se myös valmistetaan
Suomessa. Laite on teknisesti edistyksellinen, mutta sen käyttö on tehty
äärimmäisen helpoksi. Kun liiketunnistin havaitsee leivän tai lautasen, laite
annostelee automaattisesti etukäteen
määritetyn määrän levitettä.
Uudenlaisen pussipakkauksen vaihto on helppoa. Laitteen puhdistus

on myös yksinkertaista. Ainoastaan
konepestävä suutinosa on kosketuksissa tuotteeseen.
FOODDUCK®-annostelijan etuosassa on näyttö, jossa voidaan kertoa
tietoa annosteltavasta levitteestä ja
sen ravintosisällöstä. Vaihtoehtoisesti
se mahdollistaa nykyaikaisen markkinointiviestinnän.

FOODDUCK® ON KOTIMAINEN AVAINLIPPU-TUOTE. AVAINLIPPU VOIDAAN MYÖNTÄÄ TUOTTEELLE, JOKA
TÄYTTÄÄ ASETETUT KRITEETIT JA ON VALMISTETTU SUOMESSA. VIESTI SUOMALAISESTA LAADUSTA,
OSAAMISESTA JA LUOTETTAVUUDESTA ON MEILLE KUNNIA-ASIA.
FOODDUCK®-ANNOSTELIJALLE ON MYÖNNETTY DESIGN FROM FINLAND -MERKKI, JOKA ON TAE KORKEALUOKKAISESTA, SUOMALAISESTA MUOTOILUOSAAMISESTA. HANKKIMALLA DESIGN FROM FINLAND
-MERKKITUOTTEITA JA -PALVELUITA VARMISTETAAN SUOMALAISEN MUOTOILUOSAAMISEN SÄILYMINEN
MYÖS TULEVAISUUDESSA.

TEKNIIKKA
FOODDUCK®-laitteesta on kaksi
versiota. Pienempi Mini ei sisällä
jäähdytinjärjestelmää.

FOODDUCK
• 62 x 34 x 59 cm (K x L x S)
• 4,3” kosketusnäyttö
• Sisäänrakennettu jäähdytinjärjestelmä
• Runkorakenne: elektrolyyttikiillotettu
ruostumaton teräs
• Virtalähde 230/110 V
• Levitepakkaus 1 kg,
riittävyys 140–240 annosta
• Made in Finland

FOODDUCK
MINI
• 56 x 29 x 48 cm (K x L x S)
• 4,3” kosketusnäyttö
• Runkorakenne: elektrolyyttikiillotettu
ruostumaton teräs
• Virtalähde 230/110 V
• Levitepakkaus 1 kg,
riittävyys 140–240 annosta
• Made in Finland

FOODDUCK-konsepti on
helppo ja yksinkertainen.
Ota yhteyttä, niin
keskustellaan lisää!
FOODDUCK OY
029 002 0240
info@foodduck.fi
www.foodduck.fi
Tarkemmat
yhteystiedot täällä!

