TowerPac: En unik løsning til alle situationer

TIL VARM OG
KOLD MAD:
Fremstillet i PP
Splintsikker
Lugtfri
Egnet til mikroovn
Tåler op til 100°C
	Fås i 3 størrelser
med ombyttelige og
sammenlåselige låg

En ny metode til opbevaring af fødevarer,
der på en let og hygiejnisk måde gør
maden sikker og nem at transportere.
Sikker opbevaring
Perfekt til tilberedt mad fra madleverandører

LÅG MED
HÅNDTAG,

TIL KOLD
MAD:

1
PET

Fremstillet i gennemsigtigt PET
Splintsikker
Lugtfri
Robust
Maden er let at se
Tåler op til 40°C
	Fås i 8 størrelser, herunder 3
forskellige portionsbeholdere og 3
forskellige diametre

TÆT

der er let at åbne
INTERLOCK

SYSTEM
Drej og lås

Optimerer opbevarings- og lagerplads
Gør det sikkert og let at transportere mad
Fleksibel og brugervenlig løsning
Nem at få plads til på hylderne
Enkelt design, der passer til enhver stil og
varemærkeidentitet

LÅG MED TO
FUNKTIONER:

sammenlåselige og med
portionsbeholder

Den perfekte løsning
til erhvervskøkkener,
madleverandører
og delikatesser

SPLINTSIKKER,

robust og slidstærk
beholder

Kombinér, Lås og
Take-Away
med TowerPac

TGivwerPac
din mad et twist

Abena er global leverandør af
kvalitetsprodukter til fødevareog restaurationsbranchen
Vores produkter indkøbes globalt, hvilket giver os mulighed
for at tilbyde unikke og innovative kvalitetsløsninger til
restauranter, køkkener og spisesteder, hvor som helst.
Abena er en international samarbejdspartner, der udvikler,
fremstiller og sælger kvalitetsprodukter inden for en lang
række områder. Koncernen er familieejet og drives
fra hovedsædet i Aabenraa.

Produktsortiment:
Gruppe 1: PET 65 mm

1000002971
50 ml

1000002972
90 ml

1000002973
65 mm

Gruppe 2: PET 90 mm

1000002982
100 ml

1000002984
200 ml

1000002985
300 ml

1000002986
90 mm

Gruppe 3: PET 120 mm
INTERLOCK

SYSTEM
1000002974
250 ml

1000002975
500 ml

1000002976
750 ml

1000002977
120 mm

1000002980
750 ml

1000002981
120 mm

Gruppe 4: PP 120 mm

1000002978
250 ml

1000002979
500 ml
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Nar det skal
være nemt at
handtere mad!

Drej og lås

