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DUNIFORM® – AINUTLAATUINEN  
PAKKAUSRATKAISU

KOKONAISRATKAISU KONEET

Duniform®-koneet ovat innovatiivisia, kestäviä ja turvallisia. Laajasta valikoimastamme 
löytyy kone kaikkiin tarpeisiin: saatavana on niin manuaalisia, puoliautomaattisia kuin 

täysautomaattisia malleja. Tarjoamme myös koneita, joilla pakkaus onnistuu vakuumiin tai 
suojakaasuun. Tarpeiden ja budjetin vaihtuessa kone on helppo vaihtaa sopivamman kokoiseen.

MIKÄ KONE  
SOPII SINULLE?

Duniform® on ruokapalveluiden toimittajille suunniteltu kokonaisratkaisu, joka 
yhdistää muotoilun, laadun ja edullisuuden. Duniformin® avulla voit tehostaa 

toimintaa ja tarjota asiakkaille upeita pakkauksia.

Konsepti sisältää laajan valikoiman koneita, materiaaleja ja rasioita. Löydät siitä varmasti juuri omiin 
tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Turvallisen käsittelyn ja kätevän kuljettamisen takaamiseksi Duniform®-

valikoimaan kuuluu myös erilaisia tarvikkeita. Käytössämme on hyväksyttyjen huoltokumppanien laaja 
verkosto ja tarjoammekin huoltoa ja tukea koneiden koko käyttöiän ajan.
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Pienelle yritykselle manuaalinen kone 
on hyvä vaihtoehto. Se on tukeva, 
nopea ja helppokäyttöinen.

Kysynnän kasvaessa kannattaa vaihtaa 
puoliautomaattiseen koneeseen.

Kun kysyntä on suurta tai pakkaus on 
tehtävä vakuumiin tai suojakaasuun, 
suuret koneet ovat paras vaihtoehto.
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PPCPET APET

Duniform®-valikoima täyttää useimmat tarpeet. Se sisältää noin 150 eriväristä ja -kokoista 
rasiaa, jotka on valmistettu eri materiaaleista. Kaikki rasiamme ovat elintarvikkeiden 

käsittelyyn liittyvien säädösten mukaisia. Tarjoamme myös ympäristöä säästäviä kartonki- 
ja biomuovirasioita. Sinun tarvitsee vain valita rasioihisi sopiva suljentakalvo. Voit vaihtaa 

koneen kasetin helposti, kun haluat käyttää erikokoista rasiaa.

RASIAT, KALVOT  
JA KASETIT

RASIAT, KALVOT JA KASETIT

Tarjoamme täyden valikoiman tyylikkäitä ja toiminnallisia kalvoja, jotka voidaan painattaa yrityksen omalla logolla 
tai markkinointiviestillä. Valikoimassamme on myös höyrystymättömiä kalvoja. Meiltä saat lisäksi valitsemaasi 

koneeseen ja rasiaan mukautetut kasetit. Kasettien vaihtaminen koneeseen käy käden käänteessä.
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RASIAT

KALVOT JA KASETIT

ECOECHO®-RASIAT

BIOMUOVIKARTONKI CPET

SUOJAKAASUUN PAKKAAMINEN  
PIDENTÄÄ SÄILYVYYTTÄ

Puoli- ja täysautomaattisilla koneillamme ruoan voi pakata luonnolliseen suojakaasuun. 
Kaasuseos koostuu hiilidioksidista, typesta ja hapesta, tai niiden seoksesta. Rasia 
täytetään kaasulla ennen sen sulkemista. Oikein käytettynä tämä pidentää ruoan 

säilyvyyttä ja pitää sen tuoreena pidempään, mikä pienentää myös hävikkiä.

SUOJAKAASUUN PAKKAAMINEN

Valitsit minkä ratkaisun hyvänsä, voit käyttää siinä haluamaasi rasiaa ja kalvoa.  
Suojakaasuun pakkaaminen vähentää hävikkiä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

DUNIFORM® – KOKONAISRATKAISU

SÄILYVYYS JOPA  

KOLME VIIKKOA

HÄVIKKI VÄHENEE JA 

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

KASVAA

PAKKAUSRATKAISUMME 

PARANTAVAT SÄILYVYYTTÄ 



Turvallisen käsittelyn ja kätevän kuljettamisen takaamiseksi Duniform®-
valikoima sisältää termolaukkuja ja -laatikoita, tarvikkeita lämpötilan 

hallintaan ja kuljetusvaunuja.

KÄTEVÄT KULJETUSRATKAISUT  
HELPOTTAVAT KÄSITTELYÄ

KULJETUSRATKAISUT

Lämpölevyjemme avulla voit säädellä ruoan lämpötilaa. Samalla elintarviketurvallisuus ja 
asiakastyytyväisyys paranevat.

DUNIFORM® – KOKONAISRATKAISU

OIKEA LÄMPÖTILA  

PARANTAA 

ELINTARVIKETURVALLISUUTTA

KYLMÄLEVYT LÄMPÖLEVYT

GN – GASTRONORM-MITOITUS

Gastronorm-mitoitetut rasiamme helpottavat toimintaa suurkeittiöissä. 
Rasioiden koot vastaavat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja 

vuokia, ja ne voidaan sulkea helposti Duniform®-koneillamme.

DUNIFORMIN® GN-KONSEPTI
SUURKEITTIÖILLE

Duniform® tarjoaa eri materiaaleista valmistettuja rasioita yleisimmillä GN-gastronorm-mitoituksilla. 
Rasiat soveltuvat erinomaisesti ruoan säilytykseen ja valmistukseen suurkeittiöissä. 
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GN-RASIAT



Duniform® takaa kattavan huollon ja tuen koneiden koko käyttöiän ajaksi. 
Duni järjestää huollot nopeasti ja sujuvasti ja tarjoaa lainakoneen niiden 

ajaksi. Toimintasi ei siis tarvitse pysähtyä koskaan.

HUOLTO JA TUKI
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LISÄTIETOA JA IDEOITA SAAT OSOITTEESTA DUNI.FI

DUNI ON LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI. 

MEILLÄ ON 40 VUODEN KOKEMUS SULJETTAVISTA 

PAKKAUKSISTA. VALITSEMALLA DUNIN JA 

DUNIFORMIN® OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DUNIFORM-KONEESI HUOLTAA LINEPACK OY.  
PUHELIN 0400 918 779, SÄHKÖPOSTI HUOLTO@LINEPACK.FI  


