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lille
Liten mindre lille.

LITEN APPARAT,
STORA UPPLEVELSER
KRÄVER LITE,
GER MYCKET

RENHETEN ÄR
HÄLFTEN AV MATEN

På grund av apparatens små
dimensioner samt vid behov den
fristående powerbanken är den
mycket lättplacerad.

Den avancerade apparaten ökar
hygienen och minskar kladdet på
brödbord och matlinjer.

HÅLLBAR UTVECKLING
– VAR EN FÖREGÅNGARE
Minskningen av avfallsmängden
och påläggssvinnet tack vare
apparaten är en betydande
ekologisk vinst.

PRECIS LAGOM
Med en mindre 400 grams påläggsförpackning är apparaten perfekt
på platser där påläggskonsumtionen
är mindre.

LÄTT OCH SMIDIGT

ELEGANT SERVERING

Även de minsta användarna lär sig
lätt att använda apparaten. Således
är den idealisk för användning
på till exempel daghem.

Attraktivt och modernt brödbord.

ÄNNU
MINDRE
STORLEK
MINDRE
PÅLÄGGSFÖRPACKNING

VÄRLDENS MINSTA PÅLÄGGSDOSERARE!
FOODDUCK® lille är den nyaste familjemedlemmen inom den finländska
FOODDUCK®-påläggsdoserarfamiljen. Tack vare sin mindre storlek är den
ännu mångsidigare och passar överallt.

10 ORSAKER ATT VÄLJA
FOODDUCK® lille

AI

Mindre miljöbelastning och lägre
kostnader för avfall.

Mer miljövänlig förpackning.
Bara 1/10 del av plastmängden
jämfört med traditionella askar.

Den helt aluminiumfria
förpackningen är lättare att
återvinna.

En bekymmersfri hyresapparat
är en lätt och konstnadseffektiv
lösning.

Hygienisk och trygg, passar
även personer med celiaki.

Minde förluster och svinn.

Den mindre 400 gramsförpackningen passar utmärkt på
platser där påläggskonsumtionen
är mindre.

Produkten är skyddad mot
syre, ljus och bakterier.

Rent och attraktivt brödbord
– nöjd kund.

Sparar in arbetstid och
snabbar upp serveringen.

LÄTT ATT ANVÄNDA
Användning och rengöring av
apparaten är lätt och enkelt.
Apparaten meddelar själv till när
påläggsförpackningen är tom
och behöver bytas.
RAPORTERING ONLINE
Vid behov är det möjligt att samla
in data om konsumtionen och
optimera användningen.
DISTANSSTYRD OCH
SJÄLVLÄRANDE
(INTERNET OF THINGS)
Apparaten producerar information i
realtid om åtgången och användningen
av pålägget, och kan till och med vid
behov själv beställa påfyllning och
förutser sitt servicebehov automatiskt.
TRÅDLÖS
Till apparaten kan en fristående
powerbank användas så att apparaten
blir helt trådlös och kan placeras fritt!

Mer information om FOODDUCKs
fördelar och referenser hittar du
på vår webbplats
foodduck.fi

FOODDUCK®-påläggsdoserarna är finländska
produkter med Nyckelflaggan. Nyckelflaggan
kan beviljas en produkt som uppfyller uppställda
kriterier och är tillverkad i Finland. Budskapet om
finsk och nordisk kvalitet, kompetens och
pålitlighet är en hederssak för oss. Doseraren har
också beviljats märket Design from Finland,
en garanti för högklassigt, finländskt kunnande
i formgivning.
FOODDUCK®-påläggsdoseraren har beviljats
märket Design from Finland, en garanti för
högklassigt, finländskt kunnande i formgivning.
Genom att köpa produkter och tjänster med
märket Design from Finland säkerställer man att
det finländska designkunnandet bevaras även
i framtiden.

FOODDUCK® lille
passar överallt!
Tack vare sina små
dimensioner ryms
FOODDUCK® lille till och
med på serveringsvagnen.
Den är lätt att lyfta och
flytta vid behov.

Det är lätt och enkelt att börja använda FOODDUCK®-apparaterna.
Ta kontakt, så berättar vi mer!

FOODDUCK OY
+358 (0)29 002 0240
info@foodduck.fi
www.foodduck.fi

#foodduck

