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FRISKSKÅRET ANANAS  
I SKIVER PÅ 15 SEKUNDER!

PINASLICER

Forskellen i smag sammenlignet med pre- 
fabrikerede produkter vil gøre, at forbrugeren 
kommer tilbage efter mere. Selv forbrugere, der 
selv plejer at skære ananas ud, vil blive imponeret 
over hvor nemt og bekvemt de får lækre  
ananasskiver med PinaSlicer.
 
FORRETNINGER, DER HAR  
OPSTILLET PINASLICER OPLEVER:
• Højere indtjening.
• Friskere profil
• Det er en karakteristisk eye catcher.
• Skæg at bruge, fascinerende at se på. 

Høj fødevarehygiejne  
og topkvalitet for bedste udbytte.

FRISKPRESSET.DK/PINASLICER.ASPX
Scan her eller se mere på:

Ring på Ring på   

70 22 05 5470 22 05 54

Placer en bøtte i

udleveringsområdet 

Løft låget i toppen,  

placer ananassen

Tryk på  

den grønne knap

Frisk
e

ANANASSKIVER

på 15 sekunder
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PINASLICER
DESIGNET MED FULDT SYNLIG  
PRODUKTIONSOMRÅDE  
Hele processen med at skære ananasen i skiver er synlig for  
forbrugeren. 
• Det skaber tillid.
• Det er underhoIdende at se på. 
• Det giver forbrugeren et unikt friskt produkt - på kun 15 

sekunder.
• Forbrugeren deltager i fremstillingsprocessen.
• PinaSliceren er nem og sikker at anvende.
• Kan dekoreres til støtte for salget. 
Både unge og ældre forbrugere tiltrækkes af de friske varer og 
finde fornøjelse i at producere deres egne lækre ananasskiver. 

Ronny Banerjee
JUICE-AFICIONADO

 Mobil:  +45 5050 4770
KONTAKT:

mail: ronny@friskpresset.dk

SYNLIGT  
PRODUKTIONSOMRÅDE 

ANANASSKIVER I BEHOLDER
PinaSlicer udleverer automatisk ananasskiverne  
i en plast-beholder, som vi også kan levere.  
Plastbeholderen kan leveres  
med låg og private label  
for at fuldende  
oplevelsen og  
brande butikken.

BÆREDYGTIG UDVIKLING - NEM AT ANVENDE
PinaSlicer er produceret i genanvendelige højkvalitetsmaterialer med lang levetid.  
Friskpresset.dk og Thompe B.V. har investeret mere end 2 år i udviklingen og udvikler  
stadig på kundefeedback. 

UDVIKLING

OM FRISKPRESSET.DK
Friskpresset.dk har siden 1998 udviklet koncepter, hvor fødevareproduktionen udføres direkte foran for-
brugeren og helst som selvbetjening. Vores kundeorienterede team arbejder hurtigt og effektivt og bruger 
feedback fra markedet til at optimere vores friske løsninger. 
Vi rådgiver gerne om hvilket koncept, der passer til din forretning og belyser  
eventuelle tvivlsspørgsmål omkring fødevarehåndtering.

HØJ FØDEVARESIKKERHED
Hygiejnen er vel gennemtænkt og der er taget højde for fødevaresikkerheden.  
Rengøring af PinaSlicer skal foretages dagligt og der er få meget robuste dele.  
Dansk manual.

HYGIEJNE

PinaSlicer skærer kronbladene af, skræller, fjerner stokken og skærer  
ananasen i skiver, som stables ibeholder lige til at sætte låg på og tage med.


