Csak egy telefonhívásnyira vagyunk Öntől:

Aktuális
ajánlatainkért
újdonságainkért
iratkozzon fel a
hírlevelünkre

DUNIFORM®

Higiénikusan fóliázva,
ínycsiklandóan tálalva.

Az intelligens Duniform® csomagolási koncepció, az ételek és
italok higiénikus csomagolását (zárását) teszi lehetővé,
könnyebben mint valaha – mindezt teljesen tisztán, frissen és
szivárgásmentesen. A koncepció termékei összehangolhatóak,
testreszabhatóak az Ön igényei szerint. Tőlünk mindent
megkaphat egy kézből: minden igényt kielégítő gépeket,
különféle tálcákat – beleértve a környezetbarát megoldásokat,
valamint a megfelelő zárófóliákat, szállítási megoldásokat,
terméktámogatást.

Duniform® koncepció

Higiénikus zárás –
könnyedén
•

Egyszerű lépésekkel a higiénikus
szivárgásmentes csomagoláshoz

és

tökéletesen

•

Helyezze a lezárni kívánt tálcát vagy poharat a kazettába, húzza
rá a fóliát, csukja le a gép fedelét, a zárási folyamat elindul – kész

•

Minden típusú ételhez használható

Duniform® DF10 & DF20

Helytakarékos és
rugalmas

Fedezzen fel további megoldásokat: www.duni.com

•

A DF10 és DF20 fóliázógépeink kicsi és kompakt megoldások

•

A DF10 kézzel működtethető: emelje fel, zárja le és
nyissa fel a fedelet

•

A DF20 félautomata, a gép automatikusan kinyílik a lezárás
után

•

Minden igényhez elérhető megoldások

•

Kiváló minőségű és robusztus acélból készül

Kövessen minket:

Duni Group

Duniform® Forum tálak

Innovatív, fóliázható
fenntartható formatervezés
•

FSC®-minősített tálak kartonból, könnyedén eltávolítható PEbevonattal, egyszerű újrahasznosítás

•

85 %-al kevesebb műanyag mint a hagyományos
alternatívák

•

Európában készül

•

Ajánlott meleg és hideg ételekhez, 0 °C-tól +100 °C-ig, forró
étellel tölthető és mikrózható

Duniform® Bioműanyag tálak

Növényi
nyersanyagokból
•

Megújuló forrásokból készül, újrahasznosítható

•

Mikrohullámú sütőbe tehető

•

Különféle méretekben és formákban elérhető

•

Hideg és forró ételeknek egyaránt ajánlott, -20 °C
-tól +120°C-ig

Duniform® PP és CPET tálak

Sokoldalú és
megbízható
•

Meleg és hűtött ételekre, fagyasztásra, levesekhez,
főételekhez vagy desszertekhez ajánlott

•

Számos formában, különféle méretben elérhető, nagy és kis
adagokhoz egyaránt

•

Számos tálka tetővel is elérhető

•

Robosztus és praktikus

•

CPET-tálcák 60% újrahasznosított anyagból készülnek

Testreszabás

Tegye
egyedivé
•

Gondoskodjon róla, hogy felismerjék a márkáját

•

Öntapadós logózott matricákkal és szallagokkal alakítson ki
egy saját egyedi stílust-designt

•

A zárófóliáink is logózhatóak

Fedezzen fel további megoldásokat: www.duni.com

Kövessen minket:

Duni Group

Duniform® DF5

Higiénikusan lezárt
poharak
•

Kiválóan alkalmas a poharak
szivárgásmentes és tiszta lezárására

higiénikus,

•

Ideális gyümölcslevekhez, turmixokhoz, salátákhoz
és rágcsálnivalókhoz

•

Kicsi és kompakt, automatikus zárás és fóliaadagolás

•

Megkönnyíti a szállítást, lehetővé teszi az étel
és
ital
prezentálását,
előrecsomagolt
formában

Ilyen egyszerűen
működik: QR-kódot
szkennelni, és a DF5
videónkat felfedezni

rPET Crystal poharak

Sokoldalú és
környezetbarát
•

Műanyag rPET poharaink - pohártetőink
újrahasznosított PET palackokból készülnek

•

Megfelelő betétek állnak rendelkezésre például műzlihez

•

A poharak és a betétek higiénikusan zárhatóak a DF5
fóliázóval

•

Alternatív megoldásként a biztonságosan záródó fedelek
is elérhetők, számos változatban és formában

•

Ideális hideg italokhoz, müzlihez,
harapnivalókhoz, joghurthoz és egyebekhez.

Sweet Cups

Fenntartható
pohármegoldások

Fedezzen fel további megoldásokat: www.duni.com

•

A Sweet Cups poharak cukornádrostból készülnek,
ezáltal fenntarthatóak és komposztálhatóak

•

A 350 ml-es és a 470 ml-es poharak biztonságosan és
higiénikusan zárhatóak a DF5 fóliázóval.

•

Alternatív megoldásként a biztonságosan záródó
fedelek is elérhetők, számos változatban és formában

•

Meleg és hideg italokhoz egyaránt alkalmas, sokféle
méretben kapható

Kövessen minket:

Duni Group

Duniform® szállítótáskák és
dobozok

Egyszerűsíti a
szállítást

•

Hosszabb ideig tartja az ételt a megfelelő
hőmérsékleten

•

Hűtő- és fűtőlapok egyaránt elérhetőek

•

A hatékony rakatoláshoz és szállításhoz fejlesztve

•

A Duniform® tálakhoz optimalizálva

Növelje meg az
eltarthatóságot
•

Egyszerűsítse a tervezést

•

Minimalizálja az élelmiszer-pazarlást

•

MAP (Modified Atmosphere Packaging) egyes gépeknél
elérhető

Technikai
támogatás

Lifetime
Support
•

Profitáljon terméktámogatásunkból a Duniform®
megoldások teljes élettartama alatt

•

Szakértői tanácsadás és képzés

Klikkeljen ide további információkért

Fedezzen fel további megoldásokat: www.duni.com

Kövessen minket:

Duni Group

