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Piplock för stora och små
Malkos muggar och glas är tillverkade för att tillgodose offentliga verksamheters högt
ställda krav på hållbarhet, säkerhet och miljö. De är stapelbara, diskmaskinsäkra och går
inte sönder om de åker i golvet. Produkternas lätta vikt gör dem lätta att hantera och säkra
att använda för matgästen.
Nu lanserar vi ett nytt piplock med bred pip, anpassad för trögflytande vätskor som blåbäreller nyponsoppa, välling och andra drycker.

Nyhet!

NYHET! Piplock med bred pip
Ø78 mm, H34 mm
PP, 200 st/frp
Art. Nr: Vit
084060
Piplock
Ø78 mm, H34 mm
PP , 400 st/frp
Art. Nr: Vit
084000

Piplock
Ø78 mm, H34 mm
PP , 400 st/frp
Art. Nr: Granit 084001

Mixa & Matcha
Piplocket kombineras enkelt med våra tre modeller muggar för servering av kall och varm
dryck. Samtliga produkter är diskmaskinsäkra och tål temperaturer uppemot +85°C.

Mugg 30 cl
Ø81 mm, H75mm
PET-G , 140 st/frp
Art. Nr: Granit 083651
Art. Nr: Vit
083658
Art. Nr: Svart
083657
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Glas 28 cl
Ø78 mm, H90 mm
PET-G , 140 st/frp
Art. Nr: Transp. 084150
Art. Nr: Ljusblå 084155

Mugg med handtag 30 cl
Ø81 mm, H75 mm
PET-G , 128 st/frp
Art. Nr: Vit
083660
Art. Nr: Transp. 083650
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Drick utan spill

Självständigt ätande

Vår näsmugg med U-skärning gör det möjligt för personer med begränsad rörlighet i nacke
och hals att dricka bekvämt utan att böja huvudet bakåt. Muggen har en stabil botten av
TPE som förhindrar att glaset välter omkull.

Vår funktionstallrik är utvecklad för personer i behov av extra assistans vid måltider.
Tallriken är försedd med en pet-emot-kant som gör det lätt att få upp mat på gaffel eller
skeden med en hand. Tack vare den integrerade friktionsplattan håller sig tallriken på plats
utan att glida omkring.

Säljs komplett med lock eller tillsammans med avtagbara handtag och piplock. Lämplig för
såväl varm som kall dryck.
Pipmugg med handtag
24 cl, H148 mm
PET-G, PP, TPE , 20 st/frp
Art. Nr:		
034410

Funktionstallrik
H: 35 mm Ø 24 cm
PET-G, TPE, 17 st/frp
Art. Nr: Vit
085150
Art. Nr: Röd
085153
Art. Nr: Blå
085155

Näsmugg med lock
24 cl, H132 mm
PET-G, TPE, 20 st/frp
Art. Nr:		
034400

Tallrikslock
Ø 24 cm
PET-G, 17 st/frp
Art. Nr: Vit
082550

God frukost till alla

För en tryggare servering

Stabil äggkopp med TPE-bas som förhindrar att äggkoppen flyttar sig. Äggkoppen har en
given plats på frukostbordet men kan också användas för dressing eller sås.

Vår halksäkra bricka ur Safeserve serien tillverkas i hållbar och slagtålig polypropen. Antislipbeläggningen förhindrar att glas, tallrikar och koppar glider omkring när brickan bärs, även
om den lutas. Brickan är naturligtvis diskmaskinsäker med sin lätta vikt är den idealisk för
självbetjäning.

Äggkopp
H48 mm
PET-G, TPE , 160 st/frp
Art. Nr:		
034300

Halksäker!
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Bricka med halkskydd
43x33 cm
Polypropen, 25 st/frp
Art. Nr: Svart
080117

50 53 55

Nyhet!

Bricka med halkskydd
43x33 cm
Polypropen, 25 st/frp
Art. Nr: Röd
080113
Beställningsvara, MOQ 500 st

Vi vill ge alla samma möjlighet till en god måltidsupplevelse.
Safeserve är en serie produkter som är särskilt utvecklade
för personer med kognitiva, motoriska eller fysiska
funktionsnedsättningar. Våra produkter främjar aptiten och gör
det möjligt för individer att med minsta möjliga assistans kunna
avnjuta ett mål mat. Självständigt ätande bidrar till en förbättrad
måltidsupplevelse och livskvalitet.
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Frågor? Kontakta oss!
info@augustlundh.se • www.augustlundh.se • 016 51 72 40

Se hela vår katalog här:

