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Aangeboden door Pizzatassen.nl
De heatPacks zijn verkrijgbaar op www.pizzatassen.nl

PIZZA’S MOETEN HEET ZIJN
dat is een eerste eis
Om úw pizza de heetste pizza van de stad te maken, hebben we
de enviado heatPack* ontwikkeld. Onze heatPacks vallen op door
een slimme combinatie van bruikbare eenvoud en moderne ecovriendelijke technologie.
* patent pending

Het principe:
Een heatdisc wordt samen met de pizza in de oven gelegd om zo de hitte op te nemen. Doordat
de disc de opgeslagen warmte daarna langzaam weer afgeeft, blijft de pizza tijdens de rit naar uw
klant lekker lang heet in een bezorgtas of scooterbox.

Intensief op warmte getest
Met het heatPack tijdens de hele rit een bloedhete pizza. Ook als de afstand wat groter is.

met een standaard pizzatas

met een heatPack

7 minuten heet

45 minuten heet

SNEL EN EENVOUDIG
1.
2.
3.
4.
5.

Plaats de heat-disc samen met de pizza in de hete oven
Is de pizza klaar, doe de pizza in de pizzadoos
Schuif de heat-disc in de thermische hoes
Plaats het heatPack samen met de pizzadoos in de pizzatas
Past in alle tassen groter dan 30cm x 25cm

GEBRUIKSVRIENDELIJK, SLIM, STERK
het heatPack van enviado

ELK ASPECT IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Bezorgmateriaal wordt onder zware condities gebruikt. Alles moet echter altijd betrouwbaar blijven
werken.
Daarom werd de enviado heatPack zo ontwikkeld dat hij zeer sterk is en jarenlang absoluut
betrouwbaar is.

ZONDER ADAPTER, ZONDER ELECTRICITEIT
De dunne heat-disc slaat de warmte voor wel een
uur gebruik op. Het materiaal is veilig voor voedsel
en bijna onverwoestbaar.

HIGH TECH STOFFEN HOES
De thermische hoes is gemaakt van een speciale
fiber die beschereming biedt tegen de grote hitte
en laat de warmte slechts geleidelijk doordringen.
Het materiaal si voedsel veilig en uitwasbaar.

HET OPBERGSTATION HOUDT HET NETJES
Hang de heat-discs overzichtelijk op aan het
opbergstation. Meer opbergstations maken het
werk nog eenvoudiger

VEILIG GEBRUIK MET SPECIALE SPATEL
De spatel past precies in de sleuf in de heat-disc
waardoor de hete disc veilig en snel te verwerken
is.

PAST IN ALLE TASSEN (BOVEN 30 X 25CM)
Het heatPack past in alle tassen van pizzatassen.nl

