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Kaikki pakkaukset yhdestä osasta ja
muokattavissa sopivan kokoisiksi,
painatuksella tai ilman!
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PARIN SEKUNNIN LAATIKKO
Burgereille, leivonnaisille, salaateille, pizzapaloille...
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Sopivan kokoisina ja painatuksella tai ilman!
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Tilaaminen on yhtä helppoa ja nopeaa kuin niiden käyttöönottokin: Soita
0207 419 600 tai lähetä sähköpostia meille osoitteeseen info@tikkurilanpaino.fi
ja valitse tarvitsemanne noutoruokapakkaus.
Kaikki pakkaukset toimitetaan litteäksi taitettuina, tämä säästää toimituskuluja sekä
helpottaa tuotteiden varastointia tiloissanne.

2.

Sovitaan käytettävän kartongin paksuus sekä pinnoitus - ovatko kartongin molemmat puolet valkoisia vai vain toinen puoli. Noutoruokapakkaukset tehdään elintarvikekartongista, valikoimassamme on myös 100% kerrätyskuidusta valmistettu kartonki.
Tarvittaessa kartonki voidaan pinnoittaa kestämään vielä pidempään vettä, rasvaa,
kastikkeita jne.

3.

Voit suunnitella itse, tai me voimme suunnitella halutessanne pakkauksen painatuksen täällä. Pakkauksiin on mahdollista lisätä erikoistehosteita, kuten foliointeja, erilaisia
laminointeja, kohokuviointeja jne. Erikoistehosteet antavat pakkaukselle ja sen sisällölle
laadukkaan, maukkaan ja hyvän mielikuvan noutoruoka-annoksesta.

4.

Kaikkien noutoruokapakkauksiemme koot ovat muokattavissa sopimaan annoskokoihinne. Pakkausten käyttöönotto on nopeaa, ei erillisiä kansia ja alaosia. Pakkaukset
käännetään nopeasti, helposti ja kätevästi auki. Pakkaus on käyttökunnossa muutamas-

PARIN SEKUNNIN LAATIKKO on saanut nimensä nopean käyttöönoton vuoksi. Parin
sekunnin laatikossa kansi ja alaosa ovat samassa kätevässä pakkauksessa - ottaaksesi
pakkauksen käyttöön, sinun ei tarvitse ujuttaa lukituskoukkuja, käännellä reunoja lukitusreikiin tai tehdä muutakaan hankalaa ja aikaavievää toimenpidettä.
Avaat vain kannen, käännät etureunan auki ja parin sekunnin laatikko on käyttövalmis.

sa sekunnissa.

Maistuva ruoka yhdistettynä ekologiseen, toimivaan ja
laadukaaseen pakkaukseen saa asiakkaan
palaamaan uudestaankin!
Kartonki on huomattavasti ekologisempi valinta kuin styrox- tai
muovipakkaukset. Voimme tarjota pakkaukset myös esim.
100% kierrätyskuitukartongille.

Tikkurilan Paino Oy on sertifioitu Ekokompassi-yritys

PARIN SEKUNNIN LAATIKON alaosaan voidaan lisätä tarvittaessa reiät.

Pyydä tarjous noutoruokapakkauksistamme: info@tikkurilanpaino.fi tai puh. 0207 419 600
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TUPLAKAHVIKUPPITELINE

PIZZABOXI

Kantoteline kahdelle Take Away -kahvikupille

Suurille ja pienille pizzoille, pannupizzoille...
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TUPLAKAHVIKUPPITELINEELLÄ saa kannettua kätevästi
kahvikuppia yhdellä kädellä.
Kehitimme ideaa edelleen ja löysimme tavan yhdistää kaksi tuplakahvikuppitelinettä
yhteen, jolloin yhdellä kädellä saa kannettua vielä kätevämmin
kahvikuppia!
Tuplakahvikuppiteline tuplana molempiin käsiin ja saat kannettua kahden irrallisen
kahvikupin sijaan
kahvikuppia. Ja se on kätevää!
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Tuplakahvikuppiteline toimitetaan litteäksi taitettuna.
Tuplakahvikuppiteline on helppo ja nopea avata käyttökuntoon.

TUPLAKAHVIKUPPITELINEESEEN voidaan lisätä sisäänpäin taitettava kulma,
joka mahdollistaa useamman erikokokoisen kahvikupin kantamisen
Tuplakahvikuppitelineellä kuppien enempää heilumatta.
Lisäksi kulmaan voidaan lisätä kiinnityskoukku kahden Tuplakahvikuppitelineen yhteenliittämiseksi.
Tikkurilan Paino Oy on sertifioitu Ekokompassi-yritys

PIZZABOXI voidaan toimittaa kahdella mekanismilla, helpolla ja vielä helpommalla.
Kuvan ruskea Pizzaboxi otetaan käyttöön taittamalla sivujen läpät etureunan sisään.
Ja ei muuta, Pizzaboxi onkin sitten käyttövalmis.
Valkoisessa Pizzaboxissa sivujen sisään taitetaan etu- ja takareunojen läpät ja sivut
lukittuvat pohjassa oleviin reikiin.

ISON PIZZABOXIN etureunassa on avaamista helpottava läppä.

Pyydä tarjous noutoruokapakkauksistamme: info@tikkurilanpaino.fi tai puh. 0207 419 600
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PASTABOXI

PIKKUHYVÄLAATIKKO

Pastalle, salaatille, popcornille...

Sushirullille, leivoksille, konvehdeille...

PASTABOXI sopii hyvin esimerkiksi pastaja salaattiannoksille. Pastaboxi on nopeasti käyttövalmis ja kansi pitää annoksen
lämpimänä ja Pastaboxin sisällä. Koska
Pastaboxissa on kansi, pakkausta ei ole
tarvetta kääriä lisäksi esimerkiksi folioon tai
kelmuun.
Annos on helppo syödä ylöspäin levenevästä Pastaboxista.

PIKKUHYVÄLAATIKKOON mahtuu hyvin esimerkisi
sushirullat ja ruokailupuikot. Muotonsa vuoksi Pikkuhyvälaatikkoon sopii myös esimerkiksi konvehteja tai
leivoksia. Tai vaikkapa sämpylä!

TORTILLAPUTKI

RANDUKOTELO

Tortilloille, sämpylöille...

Ranskalaisille perunoille

TORTILLAPUTKI on suunniteltu esimerkiksi tortillalle tai patongille. Tortillaputkeen
on mahdollista tehdä repäisynauha, jonka
repäisemällä Tortillaputken yläosa voidaan
ottaa pois ja tortilla, sämpylä tms. on helppo nauttia pitämällä kiinni Tortillaputken
alaosasta.

Tikkurilan Paino Oy on sertifioitu Ekokompassi-yritys

RANDUKOTELO ei esittelyjä kaipaa,
nimensä mukaisesti ranskalaisille perunoille
ja muille pitkille ja kapeille, sormin syötäville ruoille suunniteltu pakkaus.

Pyydä tarjous noutoruokapakkauksistamme: info@tikkurilanpaino.fi tai puh. 0207 419 600
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Toteutamme Tikkurilan Painossa
kaikki tarvitsemasi painotuotteet,
kuten:
-

käyntikortit
ruokamenut
etiketit
julisteet
tarrat
rollupit
esitteet

Ja paljon muuta!
Tarjoamme mielellämme painatuspalveluita
myös muihin paintotuotetarpeisiinne.

Tikkurilan Paino Oy
Niittytie 21
01300 Vantaa

Puh. 0207 419 600
info@tikkurilanpaino.fi
www.tikkurilanpaino.fi

