Higiénikusan lezárt
evőeszköztasakok,
a biztonságos
étkezés érdekében

Higiénikus
zárás az
optimális
védelemért

Biztonságosan lezárható
Sacchetto evőeszköztasak
• Az evőeszköz behelyezése után, egyszerűen lehúzni a fóliát és
összeragasztani
• 33 x 33 cm-es Tissue szalvétát tartalmaz
• Higiénikusan és tisztán tartja az evőeszközöket*
• Köszönhetően a jól látható perforációnak, könnyedén nyitható

Vendégei
biztonságérzésének fokozása
érdekében,
helyezzen
az
evőeszköztasakba higiénikus
törlőkendőinkből, a kezek
tisztítására – fertőtlenítésére.
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Termékkód:

Megnevezés

Méret (cm)

Csom

1

195622

Zárható Sacchetto, fekete

8,5×25

1×350

195619

Zárható Sacchetto, fekete

8,5×25

5×100

195623

Zárható Sacchetto, bordó

8,5×25

1×350

195620

Zárható Sacchetto, bordó

8,5×25

5×100

195624

Zárható Sacchetto, ecoecho

8,5×25

1×350

195621

Zárható Sacchetto, ecoecho

8,5×25

5×100
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*evőeszközt nem tartalmazza

Igényeinek megfelelően
egyedileg logózható

Egyszerűen helyezze be az evőeszközöket, húzza le a fóliát és ragassza rá - új, zárható Sacchetto
evőeszköztasakok, tartalmazzák a szalvétát, tökéletes, praktikus megoldás ezekre a különleges időkre,
amikor a higiénia a legfontosabb. Az előkészítése könnyebbé válik, és Ön és vendégei biztosak lehetnek
abban, hogy az evőeszközök és a szalvéta mindig tiszta és higiénikus marad. Mint minden Sacchetto
evőeszköztasakban, a szalvéta már szerepel a csomagban, és elegendő helyet biztosít az evőeszközök
számára.

Elérhetőségeink:

+36 70 617 6319 Schlégl Győző

service@duni.de

Fedezzen fel további megoldásokat: www.duni.com

Praktikus evőeszköztasakokúj, továbbfejlesztett
illesztéssel
Sacchetto Tissue XL
• Tisztán tartja az evőeszközt és a szalvétát
• Tartalmaz egy 2 rétegű, 33 x 33 cm-es Tissue szalvétát
• Kívánsága szerint logózható

Optimalizált magasabb
illeszkedés, a szalvéta és az
evőeszközök jobb védelme
érdekében, ezáltal
higiénikusabb.

Kód:

Megnevezés

Méret
(cm)

Csomag

195625

Sacchetto XL, ecoecho

8,5×24

1×350

További új
„higi-segítőink”

Antibakteriális

D új alkoholmentes,
Az
al
antibakteriális, bőrbarát
tr
higiéniai
törlőkendőink
H
tökéletesen beleilleszkednek az
pe
evőeszköztasakokba
vagy az
Be
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ételek mellé adhatóak.
od
be

Testreszabható, az
Ön igényei
szerint.

Kód
Art.-

Megnevezés

Méret
(mm)

Törlőkendő

19569
195698

Higiéniai törlőkendő S

70,6×51

152×132

1×3000

195627
195627

Higiéniai törlőkendő M

122×70,6

203×171

1×1000

195628
195628 *

Higiéniai törlőkendő L

230×50

330× 330

1×1000

19564
195647

Evőeszközcsomag (kés,villa,
szalvéta,higi törlőkendő)

215×50

180×130

1×400

mérete (mm)

Csomag

* Hamarosan elérhető

Az új Sacchetto XL evőeszköztasak szalvétával, 50 mm-el magasabb az
eredeti standard termékhez képest. Az evőeszköz gyorsan, egyszerűen és
teljes terjedelmében tárolhatók a pontosan illeszkedő tasakban, így még
nagyobb védelmet nyújtanak az evőeszközök és a szalvéta számára.
Kívánsága szerint egyedileg logózhatóak – ebben is, szívesen segítünk,
forduljon higiéniai tanácsadójához illetve a Duni-hoz.

Elérhetőségeink:

+36 70 617 6319 Schlégl Győző

Gyozo.Schlegl@duni.com

Fedezzen fel további megoldásokat: www.duni.com

