
AUTOMAATTISEN LEVITEANNOSTELUN
EKOLOGINEN AIKAKAUSI ON ALKANUT.
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EKOLOGINEN, HYGIEENINEN JA 
KUSTANNUSTEHOKAS VAIHTOEHTO.



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 näkö kulmasta 
katsottuna. FOODDUCK® muuttaa 
leipäpöytää, ja tästä iloitsevat niin 
käyttäjät kuin ravintolatkin.

SUOMALAINEN 
INNOVAATIO 
LEIPÄPÖYTIIN



FOODDUCK® toimii  täysin 
automaattisesti ja sen oma 
jäähdytys järjestelmä 
pitää levitteen lämpö tilan 
 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 ruokalaan. 

Se tarjoaa selviä kustannus-
säästöjä ja tekee ravintolan 
 toiminnasta ekologisempaa. 
 Siisti leipäpöytä parantaa 
asiakas kokemusta ja auto-
maattinen toiminta ei sido 
henkilökuntaa.

TURVALLINEN JA HYGIEENINEN

FOODDUCK® SOPII KAIKKIALLE:

·  Ravintolat
·  Koulut
·  Hotellit
·  Ruokalat
·  Palvelulinjastot
·  Ammattikeittiöt
·  Palvelutalot
·  Vanhainkodit
·  Sairaalat



FOODDUCK® vähentää merkit tävästi 
hävikkiä: automaattinen  annostelija 

ja edistyksellinen teknologia 
 mahdollistavat pakkauksen tehokkaan 
käytön täysin tyhjäksi. Lisäksi tarkka 
annoskoko tuo merkittäviä säästöjä 

levitteen kulutukseen.

VÄHEMMÄN 
HÄVIKKIÄ



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

EKOLOGISEMPAA 
RUOKAILUA

Pussipakkauksen 
valmistamiseen kuluu 
vain murto-osa rasioiden 
vaatimista raaka-aineista.

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.



ESINEIDEN INTERNET 
ON TÄÄLLÄ

FOODDUCK®-laitteissa käytetty teknologia liittää ne 
osaksi osaksi esineiden internetiä (IoT, Internet of Things). 
Uudet ja entistäkin älykkäämmät ratkaisumme tuottavat 
reaaliaikaista tietoa levitteiden kulutuksesta ja käytöstä. 
Laitteet saadaan jopa tilaamaan itse täydennystä 
varastoihin ja ennakoimaan huoltotarve automaattisesti. 
Laitteiden etähallittavuus vähentää osaltaan käyttöön, 
huoltoon ja päivitykseen liittyvää ympäristökuormitusta.



FOODDUCK SOPII KAIKKIALLE
FOODDUCK®-laitteesta on kolme mallivaihtoehtoa. Mini ja mobile -mallit eivät sisällä 
jäähdytinjärjestelmää. FOODDUCK® mobilesta on saatavana sekä akku- että 
verkkovirtamalli. Monipuolisesta mallistostamme löytyy siis varmasti jokaiseen 
käyttökohteeseen juuri oikeanlainen FOODDUCK®-laite.

51 x 18 x 36,5 cm (K x L x S)
Runkorakenne: elektrolyyttikiillotettu ruostumaton teräs
Virtalähde 230/110 V
Tarvittaessa akkukäyttöinen
Levitepakkaus 1 kg, riittävyys 140-240 annosta
Made in Finland

FOODDUCK MOBILE



56 x 29 x 48 cm (K x L x S)
4,3” kosketusnäytöllinen tietokone
Runkorakenne: elektrolyyttikiillotettu ruostumaton teräs
Virtalähde 230/110 V
Levitepakkaus 1 kg, riittävyys 140–200 annosta
Made in Finland

FOODDUCK MINI

62 x 34 x 59 cm (K x L x S)
4,3” kosketusnäytöllinen tietokone

Sisäänrakennettu jäähdytinjärjestelmä
Runkorakenne: elektrolyyttikiillotettu ruostumaton teräs

Virtalähde 230/110 V
Levitepakkaus 1 kg, riittävyys 140–200 annosta

Made in Finland

FOODDUCK



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 asetetun määrän levitettä.

Uudenlaisen pussipakkauksen  vaihto on 
helppoa. Laitteen puhdistus on myös 
yksinkertaista. Ainoastaan konepestävä 
suutinosa on kosketuksissa tuotteeseen.

FOODDUCK®-annostelijan etu osaan on 
mahdollista saada näyttö, jossa voidaan 
kertoa tietoa annosteltavasta levitteestä 
ja sen ravintosisällöstä. Vaihtoehtoisesti se 
mahdollistaa nykyaikaisen markkinointi- 
viestinnän.

DESIGN JA 
TEKNIIKKA



FOODDUCK®-annostelijoille 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.

FOODDUCK® -leviteannostelijat ovat 
kotimaisia Avainlippu-tuotteita. Avainlippu 
voidaan myöntää tuotteelle, joka täyttää 
asetetut kriteetit ja on valmistettu 
Suomessa. Viesti suomalaisesta laadusta, 
osaamisesta ja luotettavuudesta on meille 
kunnia-asia. 



FOODDUCK-konsepti on helppo ja yksinkertainen.
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

FOODDUCK OY
029 002 0240

info@foodduck.fi

www.foodduck.fi

KATSO VIDEO.




