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PALETA PRODUKTÓW

Pojemniki transportowe i tacki
EVENTPLATE
»Innowacyjne systemy - wykonane przez profesjonalistów dla profesjonalistów.«

Oferujemy wielokrotnie sprawdzone i przemyślane rozwiązania do bezpiecznego
transportowania i magazynowania Państwa elementów zastawy. Nasze tacki
bankietowe zapewniają odpowiednią prezencję na każdej imprezie.

Zalety
FRIES BOX
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FRIES BOX

Pojemnik do transportowania zastawy z
systemem
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Przykłady zastosowań
Wszechstronność i transport
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Tacki bankietowe EVENTPLATE
Zalety i możliwości zastosowań
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Zalety pojemnika transportowego FRIES BOX
Ergonomiczne, łatwe w
otwieraniu i przeźroczyste
Pojemniki są łatwe do przenoszenia i są przeźroczyste również po napełnieniu. Zawartość
jest zapakowana w sposób
bezpieczny i uporządkowany,
a ponadto jest rozpoznawalna
z zewnątrz, dzięki czemu mają
Państwo łatwą kontrolę ich zawartości.

Przystosowane do zmywarek
i wentylowane
Przystosowane do artykułów
spożywczych, przeźroczyste
skrzynki mogą być myte w
zmywarkach do naczyń. Ze
względu na kształt skrzynki
oraz szczeliny wentylacyjne
woda może całkowicie z niej
odpływać. Szczeliny wentylacyjne umożliwiają ponadto ciągłą
wymianę powietrza – perfekcyjne rozwiązanie dla świeżych
artykułów spożywczych.

Kolory i znakowanie

Pokrywy są dostępne w 5 różnych
kolorach.
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Poprzez wytłoczenie na gorąco Państwa logo lub napisu mogą Państwo
dodatkowo indywidualnie oznakować i wyróżnić swoje skrzynki.

BOX & Eventplate
Wszystkie zalety pojemników
transportowych FRIES BOX
i tacek bankietowych
www.fries-kt.com
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LICZBY I FAKTY

Pojemnik do transportu talerzy
»Perfekcyjny system transportowy firmy FRIES dla gastronomii i cateringu.«
Za pomocą pojemników transportowych FRIES BOX można w bezpieczny i uporządkowany sposób przechowywać i transportować talerze we wszystkich rozmiarach do 32 cm. Nadają się one perfekcyjnie również do transportowania innych
przedmiotów.

400 mm

315 mm

» polipropylen do zastosowań spożywczych
» wszechstronność zastosowań

Wymiary zewnętrzne

Wymiary wewnętrzne

» ochrona znaku towarowego

dł. 400 x szer. 400 x wys. 315 mm
dł. 325 x szer. 325 x wys. 270 mm

Pojemność
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» łatwe przenoszenie

» możliwość układania
w stos, oszczędność
miejsca

Dane i wymiary

400 mm

Zestawienie
dodatkowych zalet

ok. 32 l

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ, TRANSPORT I LOGISTYKA

Przykłady zastosowań i transport
Jedna wielkość pojemnika dla
różnych wypełnień
Dzięki rurze stabilizacyjnej
lub odpowiedniej przegródco
talerze lub drobne części zastawy można transportować w
bezpieczny i łatwy sposób.
Rura stabilizacyjna jest mocowana w dnie pojemnika i pokrywie za pomocą specjalnych
wypustek.

ok. 60 talerzy Ø 19 cm

ok. 24 talerzy Ø 26 cm

ok. 56 filiżanek i spodków

Wkład izolacyjny
z pokrywą
Firma FRIES ma gotowe rozwiązanie również do transportu zimnych
lub gorących potraw. Dzięki praktycznym wkładom izotermicznym
do pojemników Państwa produkty
docierają na miejsce gorące lub
odpowiednio schłodzone.

Transport i logistyka
Pojemniki można optymalnie układać w stos i są one dopasowane do
wielkości europalety (1200 x 800
mm). Do transportu można również
stosować nasze praktyczne wózki
na kołach.
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Imprezy z fantazją
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CATERING

TACKI BANKIETOWE PRO-EVENTPLATE & EVENTPLATE

Wszystko w jednej ręce
»Podczas przyjęcia na stojąco nie zostaną już Państwo postawieni w kłopotliwej sytuacji, ponieważ mają Państwo zawsze wolną prawą rękę do
powitania.«
W luźnej atmosferze poczęstować się zakąską i napojem, cieszyć się rozmową
z partnerami biznesowymi, a mimo tego zawsze mieć wolną rękę do powitania.
Dzięki tackom bankietowym jest to możliwe.

PRO-EVENTPLATE

PRO-EVENTPLATE ...
charakterystyka
» tacki wielokrotnego
użytku z polipropylenu
» do zmywania
w zmywarce do naczyń
» lekkie
» do jednego pojemnika
FRIES BOX wchodzi 120
sztuk, które ważą mniej
niż 15 kg
» 18 tacek PRO-EVENT
PLATE wchodzi do
jednego kosza na talerze
P 18-12

EVENTPLATE
EVENTPLATE ...
charakterystyka
» tacki wielokrotnego
użytku z polipropylenu
» do zmywania
w zmywarce do naczyń
» do wyboru z uchwytem
na kubki lub kieliszki na
nóżce
» do jednego pojemnika
FRIES BOX wchodzi 200
sztuk
» kolory na zapytanie
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Pojemniki transportowe i
tacki bankietowe Eventplate
Idealne rozwiązanie do transportowania i przechowywania Państwa zastawy
i innych transportowanych przedmiotów. Dzięki naszym tackom bankietowym
użytku mają Państwo zawsze jedną rękę wolną.

BOX & EVENTPLATE
Wszystkie zalety pojemników
transportowych FRIES BOX
www.fries-kt.com

Czy już Państwo widzieli?
Proszę zapoznać się z różnorodnością naszych produktów.

Systemy koszy 400 x 400

Systemy koszy 500 x 500

Systemy koszy 600 x 400

Systemy koszy 600 x 500

do zmywarek barowych (podblatowych)

do standardowych zmywarek gastronomicznych

dla logistyki i cateringu

do zmywarek przelotowych
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