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DoECO
Take away-lösningar

av kartong och cellulosa
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Art.nr. Mått Beskrivning Volym Material Färg

1999903091 17 × 7 × 4 cm Med fönster och hängsellock 500 ml Cellulosa, kartong Brun

1999903092 20 × 12 × 4 cm Med fönster och hängsellock 1000 ml Cellulosa, kartong Brun

1999903093 20 × 20 × 4 cm Med fönster och hängsellock 1500 ml Cellulosa, kartong Brun

1999903094 26 × 15 × 4 cm Med fönster och hängsellock 1450 ml Cellulosa, kartong Brun

 
Designen säkerställer att boxarna kan förslutas optimalt och hålla tätt. Tillsammans med den unika beläggningen 
av cellulosa är resultatet en produkt som är 100 % fett- och vätskebeständig. Boxarna levereras platta och är enkla 
att vika ihop. 

Take away-boxar

 ¡ Enkel design med stort fönster som hjälper 
dig exponera innehållet på bästa sätt

 ¡ Lämplig för kalla och varma maträtter, kakor 
och bakverk

 ¡ Produktdesignen och den unika beläggningen 
gör boxarna resistenta mot fett och fukt

 ¡ Boxarnas form gör dem enkla att sampacka 
för take away

Hållbarhet och funktionalitet  
går hand i hand
Det kan vara svårt att hitta hållbara take away-lösningar som lever upp till 
höga krav på kvalitet och funktion. Nu kan du välja take away-produkter 
som lever upp till kraven och där majoriteten består av nedbrytbara och 
växtbaserade material.

Vad är DoECO? 
Sortimentet erbjuder alternativ till traditionella take away-produkter 
tillverkade av plast. DoECO är produkter tillverkade av kartong med en 
beläggning av cellulosa, ett urval av produkterna kan kompletteras med lock 
tillverkade av återvunnen PET. 
 
En unik sammansättning av material 
Cellulosa är ett starkt material med samma barriäregenskaper som plast.  
Till skillnad från plast är cellulosa ett 100 % biologiskt nedbrytbart,  
växtbaserat material som i det här fallet framställts från trä. 

När du väljer produkter från DoECO-sortimentet får du en unik 
förpackning som kombinerar hållbarhet och funktionalitet:

 9 Tillverkad av 100 % FSC®-certifierade kartonger

 9 Fett- och vätskebeständig 

 9 Kan användas i mikrovågsugn

 9 Funktionell, stilren design

 9 Passar för alla typer av take away

 9 Möjlighet till kundtryck 

Välj DoECO för ditt, dina medmänniskor och miljöns bästa.

FSC® (Forest Stewardship Council) är en internationell icke-statlig organisation som syftar till att främja en ansvarsfull skogsförvaltning över hela världen. FSC®-
certifierade produkter är gjorda av råmaterial från välskötta skogar och ansvariga leverantörer. Märkets spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga 
kontrollåtgärder, och genom att välja FSC®-certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogarna, och de människor och djur som lever där.
För mer information besök: www.fsc.org
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 ¡ Funktionella boxar med separata lock

 ¡ Enkel design som underlättar vid sampackning 
av flera boxar

 ¡ Det klara locket hjälper dig exponera innehållet på 
bästa sätt

 ¡ Lämplig för paketering av portioner för exempelvis 
matsalsarrangemang, skolmåltider eller 
avhämtningsmenyer

 ¡ Välkänd produkt som vanligen tillverkas av 
EPS-material

 ¡ Enkel design som ger många möjligheter 

 ¡ Används ofta för delikatesser, köttprodukter, 
kakor, konfektyr och mycket mer

 ¡ Brickan kan användas tillsammans med omslag eller 
lock som skyddar innehållet mot tryck och  
underlättar sampackning av flera brickor

  

Art.nr. Mått Volym Material Färg

1999903158 22 × 14 × 2 cm 400 ml Cellulosa, kartong Brun

 
Bricka av kartong med beläggning av cellulosa lämpliga för att exponera, paketera och frakta exempelvis 
charkuterier, frukt eller ostar. Brickan används med fördel tillsammans med nedan omslag eller lock. 

Delikatessbricka

  

Art.nr. Mått Beskrivning Material Färg

1999903160 22 × 14 × 2 cm För delikatessbrickor, med fönster Cellulosa, kartong Brun

 
Omslag för delikatessbricka av kartong med beläggning av cellulosa, perfekt för exponering av charkuterier, frukt 
eller ostar. Brickan skjuts in i omslaget som sedan försluts på kortsidan. Omslagen levereras platta och är enkla att 
vika ihop. 

Omslag

  

Art.nr. Mått Beskrivning Material Färg

1999903161 23,5 × 14,2 × 9 cm För delikatessbricka PET Klar

 
Lock av PET för delikatessbricka, säkerställer att innehållet inte komprimeras vid tryck eller sampackning. 

Lock

  

Art.nr. Mått Beskrivning Volym Material Färg

1999903051 14,5 × 9,5 × 4,5 cm Med lock av PET 400 ml Cellulosa, kartong Brun

1999903052 20,7 × 12,7 × 5,5 cm Med lock av PET 800 ml Cellulosa, kartong Brun

 
Funktionella boxar av kartong med beläggning av cellulosa levereras tillsammans med lock av PET. Formens böjda kanter “låser” fast locket 
vid montering och säkerställer att boxen håller tätt. Locket gör boxarna stabila och lämpliga att stapla vilket underlättar vid samleverans 
av flera boxar. Idealisk produkt för kalla och varma rätter för användning av matsalar, caféer och restauranger m.m. Boxarna levereras 
monterade. 
 
OBS! Locket är ej lämpligt för användning i mikrovågsugn.

Take away-box

  

Art.nr. Mått Beskrivning Volym Material Färg

1999903053 12,8 × 12,8 × 4,5 cm Med lock av PET 550 ml Cellulosa, kartong Brun

 
Funktionella boxar av kartong med beläggning av cellulosa levereras tillsammans med lock av PET. Dubbelt kartongskikt med den unika 
beläggningen av cellulosa gör produkten 100 % fett- och vätskebeständig. Det höga locket ger extra utrymme och goda möjligheter att 
exponera innehållet på bästa sätt utan att maten komprimeras av locket. Idealisk produkt för kalla och varma rätter. Boxarna levereras 
monterade.  
 
OBS! Locket är ej lämpligt för användning i mikrovågsugn.

Take away-box
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 ¡ Modern, funktionell design

 ¡ Levereras monterade, 
— redo att fyllas, stängas och levereras

 ¡ Används ofta till maträtter inspirerade av 
den asiatiska matkulturen

 ¡ Lämplig för take away 

 ¡ Den unika beläggningen gör boxarna 
resistenta mot fett och fukt

  

Art.nr. Mått Volym Material Färg

1999903005 13 × 10,5 × 6,4 cm 600 ml Cellulosa, kartong Brun

Take away-box av kartong med beläggning av cellulosa, en funktionell box som kan användas till alla typ av 
take away-mat. Idealisk produkt för kalla och varma rätter. Boxarna levereras monterade. 

Take away-box

  

Art.nr. Mått Material Färg

1999903004 11,5 x 11,5 x 6 cm                 Kartong Brun

1999903003 14  x 14 x 7 cm Kartong Brun

 
Funktionella boxar av kartong, med låsfunktion. Boxarna levereras monterade. 

Hamburger-box

  

Art.nr. Mått Material Färg

1999903085 22 x 11,5 x 4,2 cm                            Kartong Brun

1999903006 13,9 x 13,9 x 4,2 cm       Kartong Brun

 
Funktionella formar/brickor av kartong. Boxarna levereras monterade. 

Take away-form

  

Art.nr. Mått Volym Material Färg

1999903149 28,7 x 14,2 x 9,8 cm      4000 ml Kartong Brun

 
Hämtbox av kartong som gör paketering av take away ännu enklare. Hämtboxarna levereras platta och är enkla att vika ihop.

Hämtbox med handtag

  

Art.nr. Mått Material Färg

1999903043 20 x 7 x 5,5 cm                              Kartong Brun

 
Wrapshållare lämplig för exempelvis baguetter, mackor eller kebabrullar. Genom att riva av mittperforering kan 
fickan öppnas och maten förtäras på ett enkelt sätt. Wrapshållare levereras platta och är enkla att vika ihop.

Wrapshållare

  

Art.nr. Mått Material Färg

1999903066 23 x 9,1 cm Kartong Brun

 
Sleeve av kartong för snygg presentation av baguetter.. 

Sandwich-sleeve

  

Art.nr. Mått Beskrivning Material Färg

1999903071 13 × 13 × 7 cm Med fönster Cellulosa, kartong Brun

 
Sandwich form för trekansmacka i kartong med beläggning av cellulosa. Boxen kan användas för upp till tre 
mackor med fyllning. Fönster och beläggning är en solid enhet vilket gör att formen kan förslutas optimalt utan risk 
för att vätska eller fett läcker ut. Formen kan värmas i mikrovågsugn. Formarna levereras platta och är enkla att 
vika ihop. 

Sandwich-form

  

Art.nr. Mått Beskrivning Volym Material Färg

1999903048 9 × 5 × 13 cm Med fönster 450 ml Cellulosa, kartong Brun

 
Tortilla box av kartong med beläggning av cellulosa, den diagonala lutningen gör att snedskurna wraps kan 
exponeras på fördelaktigt sätt.

Tortilla-box

 ¡ Design och funktionalitet är kännetecken 
för boxarna

 ¡ Levereras platta, tar minimalt med  
utrymme vid lagring

 ¡ Enkel att öppna, fylla och stänga

 ¡ Fönster ger god exponering av innehåll i 
försäljningsdisken

 ¡ Lådorna kan exponeras stående eller 
liggande
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jl.BECAUSE WE CARE

ABENA AB  .  Ljungadalsgatan 19  .  SE-352 46 Växjö
Tel. +46 470 446 00  .  info@abenaab.se  .  www.abenaab.se

Abena A/S är certifierat enligt FSC™-standarder (Forest Stewardship Council) och Abena AB är distributör av FSC™-certifierade Abena-produkter. 
Läs mer på www.abena.com

FSC™ (Forest Stewardship Council) är en internationell icke-statlig organisation som syftar till att främja en ansvarsfull skogsförvaltning över hela världen. FSC™-certifierade
produkter är gjorda av råmaterial från välskötta skogar och ansvariga leverantörer. Märkets spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga kontrollåtgärder, och genom 

att välja FSC-certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogarna, och de människor och djur som lever där. Läs mer på, www.fsc.org


