Tips voor veilige
gastvrijheid op
uw terras!

Voor advies en info:

Bel naar: +31 76 543 23 00
+32 3 828 20 00

Wij staan
klaar om
te helpen.

E-mail: info@duni.nl

De terrassen mogen weer open!

Kant en klare veilige oplossingen voor op
het terras.
Het belang van hygiëne op de terrassen is
nog nooit zo’n hot topic geweest! Geef uw
gasten een welkom gevoel met maximale
bescherming en veiligheid. Maak kennis met
ons Duni outdoor-assortiment boordevol
praktische, hygiënische en tijdbesparende
oplossingen.
Sealable sacchetto
Maak kennis met de sealable sacchetto!
Maak van ‘schijnveiligheid’ nu juist herkenbare veiligheid; dit
sluitbare bestekzakje is de ideale oplossing.
Altijd schoon en hygiënisch. Uw gasten
kunnen ervan op aan dat bestek en servet
altijd schoon en hygiënisch zijn. De
perfecte oplossing voor deze toch
bijzondere tijden…
stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

Modulaire servethouder
Bestekbakken op het terras zijn out!
Ga voor een servethouder die u vult met alle tafelbenodigd-heden; bestekzakjes, (cocktail)servetten, rietjes en
andere individueel verpakte items zoals verfrissingsdoekjes of
peper en zout!
Het gaat er immers om dat uw gasten zich veilig voelen
gedurende hun terrasbezoek.

Met zorg
geserveerd

Placemats
Placemats zijn een perfecte en kostenbesparende manier
om tafels snel en hygiënisch in te dekken. Ze kunnen
bedrukt worden met het menu of voorzien worden van
een QR code… of kies voor een leuk zomers dessin!

Hygiënische accessoires
Hygiëne is essentieel en voorkomt besmettingsgevaar.
Bied uw gasten voor en na de maaltijd individueel
verpakte verfrissingsdoekjes aan.
En wat dacht u van individuele
peper & zoutstelletjes?

Ga voor meer oplossingen naar Duni.com

volg ons op

1

Veilig hygiënisch en snel indekken van uw tafels met duurzame
praktische concepten

2

Optimale hygiëne dankzij
eenmalig gebruik

3

Praktische oplossingen om het
servet minder aan te raken

4

Placemat of tête à têtes voor een
sfeervolle, schone tafel!

5

Kies voor individueel verpakte
hygiënische doekjes op uw tafels.

Duurzame producten op het terras
Met het gebruik van disposable items is het verrassend eenvoudig bedienen op het terras. Producten voor eenmalig gebruik zijn
naast schoon en ongebruikt ook licht, compact en eenvoudig te
uit te serveren. Door te werken met duurzame disposables is de
impact op het milieu lager en krijgt jouw gast een veilig gevoel.

LED verlichting
Maak duidelijk welke tafels op uw terras
beschikbaar zijn. Gebruik hiervoor het
Duni Led concept; groen licht tafel is ok,
rood licht even wachten, tafel moet nog
worden schoon gemaakt voor de
volgende gast.

