DOSERA
BREDBART PÅLÄGG
EXAKT OCH
EKOLOGISKT.

FOODDUCK

®

Nästan

0 % svinn

Endast 10 % av det
nuvarande
förpackningsmaterialet
Endast 10 % av den
nuvarande mängden avfall

100 % aluminiumfri
påläggsförpackning

EN FINLÄNDSK
INNOVATION FÖR
BRÖDBORDEN
FOODDUCK®-påläggsdoseraren är
en helt ny lösning för servering av
smörväxtoljeblandningar, margariner
och andra bredbara pålägg på
restaurangernas servicelinjer, på
brödbord och i yrkeskök överallt
i världen.
Den helautomatiska FOODDUCK®påläggsdoseraren tillför betydande
fördelar för miljön, för användaren
och för restaurangen. FOODDUCK®
förändrar brödbordet, till glädje för
både användarna och restaurangerna.

MER
EKOLOGISKA
MÅLTIDER
FOODDUCK® betyder mer
ekologiska och mindre
miljöbelastande måltider. Den nya
påsförpackningen är kärnan i den
ekologiska verksamheten.

Tillverkningen av
påsförpackningen kräver
bara en bråkdel av allt
råmaterial som går åt till
askar.

Den moderna
påsförpackningen är
helt aluminiumfri, och
därför kan askarna lättare
återvinnas.

Den tomma
påsförpackningen tar
upp bara ungefär en
tiondel av utrymmet
för askar, och minskar
därmed miljöbelastningen
och kostnaderna för
avfallshanteringen.

MINDRE
SVINN
FOODDUCK® ger betydligt mindre
svinn, den automatiska doseraren och
den avancerade teknologin använder
hela förpackningen tills den är helt tom.
Den noggranna doseringsstorleken ger
betydande besparingar i förbrukningen
av pålägget.

TRYGG OCH HYGIENISK
FOODDUCK® fungerar helt
automatiskt och apparatens
eget kylsystem håller
det bredbara påläggets
temperatur optimal under
hela användningstiden. Det
bredbara pålägget är skyddat
mot syre, ljus och bakterier
från omgivningen, i motsats
till traditionella öppna askar.

Hygienen förbättras också
av att man inte vidrör det
bredbara pålägget med
handen under något skede.
FOODDUCK® är ett tryggt
val också för personer med
glutenintolerans!
FOODDUCK® är ett smart
och modernt val för varje

FOODDUCK ®
PASSAR
ÖVERALLT:

•
•
•
•

restauranger
skolor
hotell
servicehus

restaurang och matsal.
Den ger betydande
kostnadsbesparingar och
gör restaurangverksamheten
mer ekologisk. Det snygga
brödbordet ger en bättre
kundupplevelsen och den
automatiska funktionen
binder inte personal.

•
•
•
•

äldreboenden
matsalar
servicelinjer
yrkeskök

DESIGN OCH TEKNIK
FOODDUCK® är en finländsk innovation
som också tillverkas i Finland. Apparaten
är tekniskt avancerad, och ändå otroligt
användarvänlig. När rörelsedetektorn
upptäcker ett bröd eller en tallrik,
doserar apparaten automatiskt den
förinställda mängden bredbart pålägg.
Den nya typen av förpackningspåse
är lätt att byta. Det är också enkelt att
rengöra apparaten.

Endast det maskintvättbara munstycket
är i kontakt med produkten.
FOODDUCK®-doseraren har en
pekskärm på framsidan. Med hjälp
av skärmen man kan visa information
om det bredbara pålägget och
dess näringsinnehåll. Alternativt
ger den möjlighet till modern
marknadsföringskommunikation.

FOODDUCK® ÄR EN FINLÄNDSK PRODUKT SOM BEVILJATS NYCKELFLAGGAN, EN UTMÄRKELSE
FÖR PRODUKTER MED GARANTERAT HÖG KVALITET OCH TILLFÖRLITLIGHET.

FOODDUCK®-DOSERAREN HAR ÄVEN BEVILJATS UTMÄRKELSEN DESIGN FROM FINLAND.

TEKNIK
Det finns två versioner av
FOODDUCK®-apparaten. Den mindre
modellen Mini har inget kylsystem.

FOODDUCK
• 62 x 34 x 59 cm (H x B x D)
• 4,3” pekskärm
• Inbyggt kylsystem
• Stomkonstruktion: elektrolytiskt polerat
rostfritt stål
• Strömkälla 230/110 V
• Påläggsförpackning 1 kg,
räcker till 140–240 portioner
• Made in Finland

FOODDUCK
MINI
• 56 x 29 x 48 cm (H x B x D)
• 4,3” pekskärm
• Stomkonstruktion: elektrolytiskt polerat
rostfritt stål
• Strömkälla 230/110 V
• Påläggsförpackning 1 kg,
räcker till 140–240 portioner
• Made in Finland

FOODDUCK-konceptet är
lätt och enkelt.
Ta kontakt och
begär mer information!
FOODDUCK OY
029 002 0240
info@foodduck.fi
www.foodduck.fi
Exakt
kontaktinformation!

