DOSERA BREDBART PÅLÄGG
EXAKT OCH EKOLOGISKT.

DET EKOLOGISKA, HYGIENISKA OCH
KOSTNADSEFFEKTIVA ALTERNATIVET.
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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
brödborden och i yrkesköken 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.

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
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Restauranger
Skolor
Hotell
Matsalar
Servicelinjer
Yrkeskök
Servicehus
Äldreboende
Sjukhus

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

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.

MERA 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.

FÖREMÅLENS INTERNET
ÄR HÄR
FOODDUCK®-påläggsdoseraren har en teknologi som ansluter
den som en del till föremålens internet (IoT, Internet of Things).
Våra nya och ännu smartare lösningar än förut producerar
information i realtid om åtgången och användningen av bredbart
pålägg. Apparaten kan t.o.m. själv beställa en komplettering för
lagren och automatiskt förutse servicebehov. Apparaternas
distansstyrning minskar för sin del den miljöbelastning som
hänför sig till användningen, underhållet och uppdateringen.

FOODDUCK PASSAR ÖVERALLT
FOODDUCK® -doseraren finnas i tre modellversioner. I modellerna Mini och Mobile
ingår inget kylsystem. FOODDUCK® mobile -modellen finns både med batteri och
för nätström. I vårt mångsidiga modellurval finns alltså den rätta FOODDUCK®
-apparaten som garanterat lämpar sig för användningobjektet.

FOODDUCK MOBILE
51 x 18 x 36,5 cm (H x B x D)
Stomkonstruktion: elektrolytpolerat rostfritt stål
Strömkälla 230/110 V
Batteridrift om så önskas
Påläggsförpackning 1 kg, räcker för 140-240 portioner
Made in Finland

FOODDUCK MINI
56 x 29 x 48 cm (H x B x D)
4,3” pekskärm
Stomkonstruktion: elektrolytpolerat rostfritt stål
Strömkalla 230/110 V
Påläggsförpackning 1 kg, räcker till cirka 140–200 portioner
Made in Finland

FOODDUCK
62 x 34 x 59 cm (H x B x D)
4,3” pekskärm
Inbyggt kylsystem
Stomkonstruktion: elektrolytpolerat rostfritt stål
Strömkälla 230/110 V
Påläggsförpackning 1 kg, räcker till cirka 140–200 portioner
Made in Finland

FOODDUCK lille
44 x 18 x 42 cm (H x B x D)
Stomkonstruktion: tillverkad av elektropolerat
rostfritt stål
Strömförsörjning 230/110 V eller powerbank
Påläggsförpackning 400 g, serverar 60-120 portioner
Made in Finland

LITEN APPARAT,
STORA UPPLEVELSER
Den förtjusande FOODDUCK® lille är minst
i påläggsdoserar familjen. På grund av sin kompakta
storlek passar den mångsidigare över allt. Tack vare
en fristående kraftbank är enheten fri från några kablar
och lätt att placera till exempel på en servicevagn.
Eftersom enheten använder en mindre 400 grams
påläggsförpackning är det bra för platser där det
används endast blygsamma påläggsmängder i taget
men där hygien och hållbarhet är viktiga värden.
Den här lättanvända enheten är till exempel ett utmärkt
val för daghem.

LEASINGAPPARATEN ÄR SMIDIG
OCH ENKEL ATT TA I BRUK
FOODDUCK® är alltid en hyresapparater. På så sätt ser vi till
att kunden får en apparat som passar kundens behov kostnadseffektivt.
Många gånger är det inte heller lönande att köpa apparater som innehåller
teknik vilken utvecklas. Genom leasing har kunden alltid en apparat som
fungerar utan mankemang. Då används också materialen under en längre tid,
vilket ger mindre avfall.
Hyrans månatliga betalningar är utgifter som helt och hållet kan dras av
i beskattningen och det är möjligt att räkna ut dem i förväg för hela perioden.

Inkörning

Ett pris

Lätt att ta i bruk och kräver
ej heller någon investering

Månadshyran innefattar
serviceavtal och försäkring

Budgetering

Hållbar utveckling

FOODDUCK svarar

Lättare budgetering

Apparaterna är konstruerade
och planerade för hela livscykeln
för att stödja en hållbar utveckling
och cirkulationsekonomi

Vi svarar alltid för att kunden
har en apparat i toppskick till
sitt förfogande

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® -påläggsdoserarna är
finländska produkter med Nyckelflaggan.
Nyckelflaggan kan beviljas en produkt,
som uppfyller kriterierna som ställts och
den är tillverkad i Finland. Budskapet om
finsk kvalitet, kompetens och pålitlighet
är för oss en hederssak.

FOODDUCK® -påläggsdoseraren har
beviljats märket Design from Finland, en
garanti för högklassigt, finländskt kunnande
i formgivning. Genom att skaffa märkesprodukterna och tjänsterna Design from
Finland försäkrar man att det finländska
designkunnandet bevaras även i framtiden.

FOODDUCK-konceptet är lätt och enkelt.
Ta kontakt och begär mer information!

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

SE VIDEOKLIPPET.

