
nourish 

moulded fibre

• Πιστοποιημένα για οικιακή και βιομηχανική κομποστοποίηση
• Διαθέσιμες επιλογές για πακέτο ή σαλόνι

*Προτείνουμε να δοκιμάσετε τη σειρά Vegware Nourish στην κουζίνα 
σας. Εάν σερβίρετε λιπαρό φαγητό, συνιστούμε να προσθέσετε μια 
λαδόκολα για να αποφύγετε τη διαρροή λαδιού.



Κωδικός Περιγραφή Τμχ / Κιβ

V4-GB22N 22oz/650ml βάση gourmet μπεζ 500

V4-GB32N 32oz/1000ml βάση gourmet μπεζ 500

V4-GLC Διάφανο καπάκι PLA σειρά 4 600

Η μοναδική γκάμα βάσεων και διάφανων καπακιών Gourmet της 
Vegware, τώρα διαθέσιμη και στη νέα σειρά Nourish Moulded Fibre, 
σε ζεστό φυσικό χρώμα. 
Οι βάσεις είναι κατάλληλες για κρύο ή ζεστό φαγητό έως και 45°C. 
Τα διάφανα καπάκια PLA προορίζονται μόνο για κρύο φαγητό και 
παρέχουν εξαιρετική ορατότητα.  Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο βάθη 
βάσης για μια ευέλικτη λύση μενού.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ GOURMET

V4-GB22N
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B001N

Κωδικός Περιγραφή Τμχ / Κιβ

B003N 6in / 15cm κουτί burger μπεζ 500

VB08N 8in / 20cm τετράγωνο κουτί φαγητού μπεζ 200

VB09RN 9 x 8in / 23 x 20cm κουτί φαγητού μπεζ 200

B001N 7 x 5in / 18 x 13cm κουτί φαγητού μπεζ 500

VA-SH89N 9 x 6in / 23 x 15cm κουτί φαγητού μπεζ 200

ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Πιο ανθεκτικά από το φελιζόλ ή το χαρτί, οι πιατέλες και τα μπολ μας 
είναι ιδανικά για να σερβίρετε κρύα ή ζεστά φαγητά έως και 45°C. Το 
φυσικό χρώμα βρώμης συμπληρώνει τέλεια το μενού σας.

ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Πιο ανθεκτικά από το φελιζόλ ή το χαρτί, οι πιατέλες και τα μπολ 
μας είναι ιδανικά για να σερβίρετε κρύα ή ζεστά φαγητά έως και 
45°C. Το φυσικό χρώμα βρώμης συμπληρώνει τέλεια το μενού σας.

Κωδικός Περιγραφή Τμχ / Κιβ

P011N 7in / 18cm πιάτο μπεζ 500

P013N 9in / 23cm πιάτο μπεζ 500

L003N 12oz / 340ml μπολ μπεζ 500

L003N

Έχετε ερωτήσεις?
Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


