
1

DoECO
w 100% wolne od plastiku opakowania na żywność 

z powłoką celulozową
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Zrównoważony rozwój 
i funkcjonalność mogą iść w parze
Wybór zrównoważonego opakowania jest trudny, jeśli także  funkcjonalność 
musi być na najwyższym poziomie. Ale co, jeśli najlepsze  właściwości  plastiku 
można uzyskać z materiału w 100% naturalnego i  biodegradowalnego?

Co można zrobić z DoECO?
DoECO to seria przyjaznych dla środowiska opakowań z celulozą,  która 
może stać się zrównoważoną alternatywą dla tradycyjnych opakowań 
 plastikowych z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. 

w 100% wolne od plastiku – w 100% naturalne
Gama opakowań DoECO wykonana jest z tektury powlekanej  celulozą. 
 Celuloza to mocny i w 100% naturalny mono materiał wykonany z  drewna. 
Oprócz tego, że jest biodegradowalnym materiałem pochodzenia  roślinnego, 
celuloza jest wyjątkowa, ponieważ ma takie same właściwości  barierowe 
jak plastik

Pokrywki są dostępne dla wybranych opakowań DoECO i są dostępne jako 
dodatkowy zakup lub jako wstępnie zapakowane z tacami.  
Pokrywki są wykonane z nadającego się do recyklingu PET.

Wybierając opakowanie z gamy DoECO, otrzymujesz unikalne opakowanie, 
które łączy w sobie trwałość i funkcjonalność: 

 9 Wyprodukowane w 100% z papieru z certyfikatem FSC ™ 
 9 Odporne na tłuszcz i ciesze
 9 Do użytku w mikrofalówce
 9 Elegancki, czysty i naturalny design 
 9 Idealnie pasują do dań obiadowych, posiłków i ciast 
 9 Możliwość dostosowania na życzenie 

Wybierz DoECO i pomóż sobie, 
innym ludziom i środowisku.

FSC ™ (Forest Stewardship Council, Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej) to międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się promowaniem 

odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Produkty certyfikowane znakiem FSC ™ są wytwarzane z surowców pochodzących z dobrze zarządzanych 

lasów i odpowiedzialnych źródeł. Gwarantowane przez ten znak pochodzenie i integralność są zapewniane dzięki rygorystycznym środkom kontroli, a wybierając 

produkty z certyfikatem FSC ™, pomagasz dbać o lasy oraz ludzi i zwierzęta, które nazywają je domem. Odwiedź www.fsc.org.

ABENA A/S jest certyfikowana zgodnie z normami FSC™ (Forest Stewardship Council), a firma Abena Polska Sp. z o.o. jest dystrybutorem produktów ABENA 

opatrzonych certyfikatem FSC™. Więcej informacji pod adresem www.abena.com
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Art. nr Wymiary Cechy Pojemność Materiał Kolor

1999903091 17 × 7 × 4 cm
Z okienkiem i zamykaną 
pokrywką

500 ml Celuloza, tektura Brązowy

1999903092 20 × 12 × 4 cm
Z okienkiem i zamykaną 
pokrywką

1000 ml Celuloza, tektura Brązowy

1999903093 20 × 20 × 4 cm
Z okienkiem i zamykaną 
pokrywką

1500 ml Celuloza, tektura Brązowy

1999903094 26 × 15 × 4 cm
Z okienkiem i zamykaną 
pokrywką

1450 ml Celuloza, tektura Brązowy

 
Opakowania są dostarczane na płasko, ale można je łatwo rozłożyć, jak inne znane opakowania na ciasta itp. 
Jednak w przeciwieństwie do wielu innych, specjalny projekt i konstrukcja zapewniają, że opakowania nie mają 
otworów, a to oraz unikalna powłoka sprawiają, że opakowania są w 100% odporne na tłuszcz i ciecze. 

Takeaway box

 ¡ Prosty projekt odpowiednio eksponujący 
zawartość.

 ¡ Łatwe do ułożenia na półce, ladzie lub 
w  witrynie sklepowej.

 ¡ Nieskończone możliwości stosowania np. do: 
sałatek, ciast, kanapek, sushi, tapas itp. 

 ¡ Powłoka i specjalne zagięcie sprawiają, 
że opakowania są odporne na wilgoć. 

 ¡ Kształt ułatwia pakowanie na wynos.
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 ¡ Funkcjonalne rozwiązania w postaci opakowań 
z  oddzielnymi pokrywkami.  

 ¡ Prosta konstrukcja pozwalająca na duże 
 wykorzystanie przestrzeni. 

 ¡ Krystalicznie przezroczyste pokrywki zapewniają 
dobrą widoczność. 

 ¡ Idealne do serwowania pojedynczych porcji 
w  kantynie, stołówce szkolnej, menu na wynos itp. 

  

Art. nr Wymiary Cechy Pojemność Materiał Kolor

1999903051 14,5 × 9,5 × 4,5 cm Z pokrywką PET 400 ml Celuloza, tektura Brązowy

1999903052 20,7 × 12,7 × 5,5 cm Z pokrywką PET 800 ml Celuloza, tektura Brązowy

 
Dobra i funkcjonalna seria opakowań na posiłki. Opakowania są dostarczane w komplecie i są łatwe do napełnienia. Krawędzie są zagięte, 
a pokrywkę z PET można łatwo założyć i dobrze się zamyka. Pokrywka umożliwia układanie opakowań w stosy i zapewnia efektywne 
wykorzystanie miejsca w torbie lub pudełku transportowym. Idealne do stołówek szkolnych, dań na wynos w kawiarniach i restauracjach, 
aranżacji obiadów itp. Zarówno do dań na ciepło, jak i na zimno. Zwróć uwagę, że pokrywka nie nadaje się do użytku w kuchence 
mikrofalowej .

Takeaway box

  

Art. nr Wymiary Cechy Pojemność Materiał Kolor

1999903053 12,8 × 12,8 × 4,5 cm Z pokrywką PET 550 ml Celuloza, tektura Brązowy

 
Kwadratowe opakowanie z wysoką, przezroczystą pokrywką, która daje opakowaniu bardzo przyjemny wygląd i możliwość budowania 
wysokich potraw bez dociskania dekoracji przez pokrywkę. Nadaje się do większości sałatek, ale może być również stosowany do 
wyśmienitych dań obiadowych z menu. Powłoka i podwójna warstwa tektury sprawiają, że taca jest bardzo odporna na tłuszcz i wilgoć.

Takeaway box
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 ¡ Klasyczna taca EPS w wersji w 100% bez plastiku.

 ¡ Wysokiej klasy prezentacja przy użyciu pokrywki z 
okienkiem. 

 ¡ Szerokie zastosowanie do wyrobów delikatesowych 
i wędliniarskich, ciast, wyrobów cukierniczych i wielu 
innych. 

 ¡ Taca może być również używana z wysoką, 
 przezroczystą pokrywą, co pozwala na szerokie 
zastosowanie.

  

Art. nr Wymiary Pojemność Materiał Kolor

1999903158 22 × 14 × 2 cm 400 ml Celuloza, tektura Brązowy

 
Wszystko począwszy od wędzonego łososia w plastrach po zimne przystawki i różnego rodzaju wędliny prezentuje 
się wyjątkowo dzięki temu rozwiązaniu. Tace są układane w stosy i można je łatwo napełniać. Po prostu otwórz 
pokrywę i wsuń tackę. Dwie klapki blokują pokrywę, dzięki czemu taca jest mocno zamocowana.

Tacka delikatesowa

  

Art. nr Wymiary Cechy Materiał Kolor

1999903160 22 × 14 × 2 cm Do tacki delikatesowej, z okienkiem Celuloza, tektura Brązowy

 
Cover do tacki delikatesowej, idealne do serwowania owoców i/lub warzyw na wynos.

Cover

  

Art. nr Wymiary Cechy Materiał Kolor

1999903161 23,5 × 14,2 × 9 cm Do tacki delikatesowej PET
Przezro-
czysty

 
Pokrywka do tacek delikatesowych, która zabezpiecza zawartość przed zgnieceniem i sprawia, że tacki nadają się do takich 
produktów jak kanapki, klopsiki, ciasta itp. 

Pokrywka
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 ¡ Design i funkcjonalność są cechą charakterystyczną 
tych opakowań.

 ¡ Dostarczane w płaskim kształcie, który zajmuje minimalną 
przestrzeń do przechowywania.

 ¡ Łatwe do otwierania, napełniania i zamykania.

 ¡ Opakowania mogą być eksponowane w pozycji stojącej lub 
leżącej, w zależności od prezentowanych produktów.

 ¡ Kształt ułatwia pakowanie do pudełek transportowych na 
większe imprezy gastronomiczne, takie jak festiwale, imprezy 
sportowe itp.

  

Art. nr Wymiary Cechy Pojemność Materiał Kolor

1999903048 9 × 5 × 13 cm Z okienkiem 450 ml Celuloza, tektura Brązowy

 
Przecięcie wrapów po przekątnej zwiększa widoczność produktu.
Opakowanie ma na celu wzmocnienia efektu widoczności.

Tortilla box

  

Art. nr Wymiary Cechy Materiał Kolor

1999903071 13 × 13 × 7 cm Z okienkiem Celuloza, tektura Brązowy

 
Do idealnej prezentacji kanapek trójkątnych. Pudełko mieści 3-warstwową kanapkę z nadzieniem lub dwie 
2-warstwowe kanapki. Okno jest częścią pokrywki, dlatego opakowanie jest szczelne i nie wyciekają płyny i / lub 
tłuszcz. Jeśli chcesz, podgrzać, możesz to zrobić w kuchence mikrofalowej. 

Sandwich tray
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 ¡ Opakowania są dostarczane złożone 
– gotowe do napełnienia, zamknięcia i 
serwowania.

 ¡ Zwykle używany do inspirowanych kuchnią 
azjatycką potraw z makaronu i ryżu, ale 
zastosowań jest wiele. 

 ¡ Idealne do transportu.

 ¡ Powłoka bez plastiku sprawia, że pudełka 
są odporne na tłuszcz i wilgoć.

  

Art. nr Wymiary Pojemność Materiał Kolor

1999903005 13 × 10,5 × 6,4 cm 600 ml Celuloza, tektura Brązowy

 
Funkcjonalne opakowanie, odpowiednie do wszelkiego rodzaju dań na wynos. Opakowanie jest wstępnie złożone i 
gotowe do napełnienia gorącymi lub zimnymi potrawami. Desing znany jest z azjatyckich dań z ryżu i makaronu.

Takeaway box
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BECAUSE WE CARE


