
Pieni pienempi lille.

IHASTUTTAVAUUTUUS!

lille



PIENI LAITE,
ISOJA ELÄMYKSIÄ

VAATII VÄHÄN,
ANTAA PALJON

Laitteen pienen koon ja tarvittaessa
irrallisen powerbankin mahdollistamana
laite on helppo sijoittaa minne vain.

JUURI SOPIVASTI

Pienemmän, 400 gramman levite-
pakkauksen ansiosta laite sopii 
erinomaisesti käyttöpaikkoihin, 
joissa levitteen kulutus on 
vähäisempää.

PUHTAUS ON
PUOLI RUOKAA

Edistyksellinen laite tuo hygieniaa
ja siisteyttä leipäpöytiin ja ruoka-
linjastoille.

TYYLIKKYYTTÄ 
TARJOILUUN
Houkutteleva ja
moderni leipäpöytä.

HELPPOA JA SUJUVAA 

Pienimmätkin käyttäjät oppivat
sujuvasti laitteen käytön. Näin se
soveltuu erinomaisesti käytettäväksi
esimerkiksi päiväkoteihin.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
– OLE EDELLÄKÄVIJÄ

Laitteen aikaansaama jätemäärän
ja levitehävikin väheneminen on
merkittävä ekologinen parannus.



MAAILMAN PIENIN LEVITEANNOSTELIJA!

 FOODDUCK® lille on suomalaisen FOODDUCK®-leviteannostelija 
perheen uusin jäsen. Se soveltuu entistä pienemmän kokonsa

puolesta yhä monipuolisemmin kaikkialle.

PIENEMPI
LEVITE-
PAKKAUS

ENTISTÄ
PIENEMPI
KOKO



10 SYYTÄ VALITA
FOODDUCK® lille

Täysin alumiiniton pakkaus on
helpommin kierrätettävissä.

Vähemmän ympäristörasitusta
ja jätehuollon kustannuksia.

Hygieeninen ja turvallinen,
sopii myös keliaakikoille.

Vähemmän hävikkiä
ja hukkaa.

Säästää työaikaa
ja nopeuttaa tarjoilua.

AI

Pienempi 400 gramman
pakkaus soveltuu erinomaisesti
käyttöpaikkoihin, joissa levitteen
käyttö on vähäisempää.

Ympäristöystävällisempi
pakkaus. Vain 1/10 osa 
perinteisten rasioiden
vaatimasta muovin määrästä.

Tuote säilyy hapelta, valolta
ja ympäristön bakteereilta
suojassa.

Vaivaton vuokralaite on
helppo ja kustannustehokas
ratkaisu.

Siisti ja houkutteleva leipäpöytä
– iloinen asiakas.



Lisätietoa FOODDUCKin
hyödyistä ja kokemuksista
löydät nettisivuiltamme.
foodduck.fi

LANGATON TOIMINTA
Laitteeseen on mahdollista saada
irrallinen powerbank, näin se on 
johdoista vapaa ja tekee laitteen
sijoittelusta helppoa!

ETÄOHJATTAVA JA OPPIVA
(INTERNET OF THINGS)
Laite tuottaa reaaliaikaista tietoa
levitteiden kulutuksesta ja käytöstä,
sekä tilaa tarvittaessa jopa itse 
täydennystä ja ennakoi huollon
tarpeensa automaattisesti.

HELPPOKÄYTTÖINEN
Laitteen käyttö ja puhtaanapito
on vaivatonta ja yksinkertaista.
Laite ilmoittaa levitepakkauksen
tyhjentymisestä ja vaihtotarpeesta 
automaattisesti.

ONLINE-KÄYTTÖRAPORTOINTI
Järjestelmä mahdollistaa tarvittaessa
kulutukseen liittyvän datan
keräämisen ja käytön optimoinnin.



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. 



Pienen koon ansiosta
FOODDUCK   lille mahtuu
hyvin jopa tarjoilukärryyn.
Tarvittaessa se on myös
kevyt nostaa ja helppo
liikuttaa.

FOODDUCK® lille
sopii kaikkialle!

®



FOODDUCK®-laitteiden käyttöönotto on helppoa ja vaivatonta.
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

FOODDUCK OY
+358 (0)29 002 0240

info@foodduck.fi
www.foodduck.fi

#foodduck

https://www.instagram.com/foodduck_finland/?hl=fi
https://www.facebook.com/FoodduckNews/
https://www.youtube.com/channel/UC2yUwJT1ET3Fag6Z1FNHwBA
https://www.linkedin.com/company/15086055/admin/
https://twitter.com/foodduck_fin



