
Zeisner ketchups en sauzen - de natuurlijke smaak op z’n best - is ook leverbaar in Bag in Box
systeem. Zeisner levert u 2 smaken: Tomatenketchup en Curryketchup. De producten worden
geleverd in handige 5 kilo bags. Het Zeisnersysteem is uiterst effi ciënt; een nieuwe vulling op
een druk moment? Geen probleem, in no time plaatst u een nieuwe bag. Het Zeisnersysteem
is praktisch, economisch en hygiënisch, drupt niet, doseert uitstekend en is eenvoudig schoon
te houden. Bovendien kan de bag voor nagenoeg 100 % geleegd worden. Zeisner Bag in Box;
perfect inzetbaar in Catering en Horeca. Voor gratis stalen, meer info of bezoek van uw 
Zeisner vertegenwoordiger: bel naar 011 / 808 747 of mail naar info@zeisner.be

Zeisner Bag in Box,
eerste keus voor professionals!



Het Bag in Box systeem van Zeisner bestaat uit de volgende drie delen:

• Een handige 5 kilo bag met fitment;

• Een uniek pompsysteem dat on-pack gemonteerd wordt;

• Een moderne box met perfecte Zeisner uitstraling.

• Optimale hygiëne. Door het unieke fitment in de bag wordt direct 

contact tussen de pomp en de saus in de bag vermeden. De ketchup 

komt niet in aanraking met lucht. Het garandeert een optimale kwaliteit 

van de ketchup. Dit systeem noemt men on-pack, een exclusiviteit van 

Cryovac.

• Hoog rendement. Middels het unieke pompsysteem is de saus perfect 

portioneerbaar en wordt de bag voor nagenoeg 100 % geleegd.

• Gebruiksvriendelijk. Het verwisselen van een bag is in no time gebeurd, 

ideaal voor drukke tijden.

• Onderhoudsvriendelijk. De lege bag geeft weinig afval en het pomp-

systeem kan volledig gedemonteerd worden zodat de onderdelen 

perfect schoongemaakt kunnen worden.

• Professioneel. Het systeem heeft een professionele uitstraling door de 

moderne rode box met handige doseerpomp. Door de compacte vorm is 

het plaatsbesparend en houdt u meer plaats over om te werken.

Variofood BVBA,  Ondernemersstraat 34, B-3920 Lommel Tel. 0032 11 / 808 747 Fax 0032 11 / 736 347 E-mail info@variofoodbvba.be

Technische specificaties

Technische informatie verpakt product

Zo snel mogelijk aan de slag?

De voordelen van Zeisner Bag in Box systeem
op een rijtje:

Zeisner Bag in Box, eerste keus voor professionals!
 info@variofoodbvba.be

bezoek www.zeisner.be of bel naar: 0032 (0) 11 / 808 747

Product Curryketchup BiB Tomatenketchup BiB

Omschrijving 100 % natuurlijke saus 100 % natuurlijke saus

Artikelnummer ZE011 ZE012 

Omdoos EAN 4003879110197 EAN 4003879100198

Verpakking Per Bag 5 kilo Per Bag 5 kilo

Verpakt per 2 bags van 5 kilo 2 bags van 5 kilo

1 palletlaag 24 kartons  24 kartons 

1 pallet 3 lagen = 72 kartons 3 lagen = 72 kartons


