PRODUKTKATALOG FOR

HYGIENEDISPENSERE FOR HÅNDDESINFEKSJON
ENGANGSGLASS I RPET | TAKE-AWAY EMBALLASJE I RPET

Døvigen AS er en leverandør av
næringsmiddelemballasje, foodservice
artikler og hygiedispensere.

Dispenser på gulvstativ for
hånddesinfeksjon
Elektrisk berøringsfri dispenser hånddesinfisering,
hvit og sort
EPD nummer hvit - 5638903
EPD nummer sort - 5639182
Med den elektroniske berøringsfrie hånddispenser for
desinfeksjon skaper du trygghet for dine kunder og ansatte.
Denne automatiske berøringsfrie hånddesinfeksjonsdispenseren kommer som standard med en spraypumpe
som er egnet for tyntflytende håndsprit (alkoholbasert).
Dispenseren kommer med en påfyllbar beholder med
1200 ml. Dispenseren er låsbar og har et vindu i front.
Hånddispenseren er batteridrevet. Et sett med batterier
holder ca 30.000 trykk.
Det er et vannbrett under dispenseren. Et transparent
plakatbrett i akryl følger med.
•		Materiale: Plast dispenser + aluminium stativ
•		Leveres standard med spraypumpe for alkoholbasert
desinfeksjonsvæske.
•		Farge: hvit / sort
•		4 * 1,5v batteri i C-størrelse (følger ikke med)
•		Påfyllbar beholder med kapasitet på 1200 ml
•		Produktvekt: 6 kg
•		Gulvstativ følger med
•		Dispenser dimensjon: 125 x 105 x 270 mm
•		Stativstørrelse: 30 cm + 38 cm + 40 cm

Take-Away emballasje
Vårt sortiment innen næringsmiddelemballasje
inneholder et bredt spekter av løsninger innen fiber
(papir & kartong), skåler og beger, plastemballasje,
aluminium og etiketter. Vi har stor kompetanse og
lang erfaring fra emballasje og vil kunne bistå med
alt fra konseptutvikling, design og produksjon.
Som representant for PACCOR i Norge har vi gleden
av å kunne tilby innovative løsninger særlig innen
resirkulert plast (rPET). PACCOR har signert «The New
Plastics Economy Global Commitment» som betyr
å fjerne alt plastavfall og forurensning.
Det krever at 100 % av plastemballasjen enkelt kan
og trygt gjenbrukes, resirkuleres eller komposteres
innen 2025. PACCOR tar denne forpliktelsen på alvor
på vegne av alle våre forretningspartnere.
Dette betyr:
1. Optimalisering av produktdesign og materialbruk
samt skape innovative løsninger for å levere
100 % resirkulerbare produkter innen 2023
2.		Øke mengden resirkulert materiale i nye produkter
3.		Utvikle og tilby bærekraftige emballasjeløsninger
uten at det går på bekostning av matsikkerhet,
samtidig som man respekterer helse, sikkerhet
og rettigheter hos alle involverte
4.		Forbedre prosessene våre hele tiden
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5638903

5872395

5872403
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SUP engangsglass i rPET
PACCOR tilbyr plastglass i resirkulert PET
– rPET med Single Use Plastic Directive – SUP logo.
SUP logo er preget inn i toppen av glassene.

5872437

EPD
nummer

Beskrivelse

Enhet

Antall poser
i DPAK

5872395

Plastglass klar rPET 0,2 l | 78 x 97 mm | 50 stk

Pose

25

5872403

Plastglass Klar rPET 0.25 l 78 X 115 mm | 50 stk

Pose

25

5872411

Plastglass klar rPET 0,3 l | 78 x 128 mm | 50 stk

Pose

25

5872437

Plastglass klar rPET 0,4 l | 95 x 125 mm | 50 stk

Pose

16

5872577

Plastglass Klar rPET 0.5 l 95 X 149 mm | 50 stk

Pose

16

5872429

Plastglass Klar rPET 0.3 l 95 X 102 mm | 50 stk

Pose

16

5872577

5768924

5872429

5760202

5762398

5760319

5756283

5755640

TILHØRENDE LOKK
EPD
nummer

Beskrivelse

Enhet

Antall stk
i DPAK

5768924

Lokk dome i rPET til beger 95 mm med hull

Eske

1600

5760202

Lokk dome i rPET til beger 95 mm uten hull

Eske

1600

5760319

Lokk flate i rPET til beger 95 mm med hull

Eske

1600

5762398

Lokk flate i rPET til beger 95 mm uten hull

Eske

1600

5755640

Lokk flate i rPET til beger 78 mm med hull

Eske

2500

5756283

Lokk flate i rPET til beger78 mm uten hull

Eske

2500

SALATBEGER I RPET

5760343

EPD
nummer

Beskrivelse

Enhet

5760343

Salatbolle rund 500 ml med hengslet lokk

Eske

400 stk

5760509

Salatbeger ovalt 1000 ml med hengslet lokk

Eske

170 stk

5768254

Vision salatbeger bunn 750 ml | 480 stk

Eske

480 stk

5762406

Lokk Vision til 750 ml beger

Eske

720 stk

5756283

Antall stk
i DPAK

5768254
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Bestill ditt forbruksmateriell på vår webshop - www.dovigen.no

