
OCTAVIEW® 
HET ULTIEME PODIUM VOOR UW GERECHTEN



OCTAVIEW® 
GEWELDIG ONTWERP. VERBETERD.

Omdat wij graag alles tot in de kleinste details goed doen, hebben we een aantal subtiele 
verbeteringen aangebracht aan de nieuwe Octaview® take-away boxen. Ze vallen meer op 
en zijn prettiger en makkelijker in gebruik.

u BEKIJK DE FILM
Bekijk de nieuwe film van Octaview® op www.duni.com/nl/products/boxes-and-bowls/

Mensen eten met hun ogen. Wanneer een gerecht mooi gepresenteerd is,  
krijgen mensen zin het op te eten. En waar het oog gaat, volgt de smaak.
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OCTAVIEW® 
EEN FEEST. VOOR DE ZINTUIGEN.

DESIGN
Ziet er zeer eigentijds en toch klassiek uit met 
nieuwe, vloeiende lijnen. Deze werken goed 
samen met het opvallend glanzende APET 
materiaal, voor een uitstekende stevigheid.

Door alle verbeteringen zetten de Octaview® boxen 
een vernieuwde standaard voor stijl, kwaliteit en  
praktisch gemak.

TRANSPARANT AAN-EEN-GESLOTEN DEKSEL
Met diepzwarte bodem zodat uw gerechten er 
heerlijk uitzien. Door het anticondensdeksel 
presenteert u uw culinaire creaties in het best 
mogelijke licht.

SUPERSTEVIG SLUITEN 
Te sluiten en hersluiten met een voelbare 
klik: deze slimme box vertelt u wanneer hij 
gesloten is. Zo biedt u zowel uw klanten als 
uw medewerkers een prettige ervaring.



SLIM STAPELSYSTEEM
De rondingen van de deksels en onderkanten  
zijn zo ontwikkeld dat ze eenvoudig Stapelbaar 
zijn. Zo kunt u gerechten eenvoudiger bereiden 
en presenteren - en ook bewaren wordt  
makkelijker.



OCTAVIEW® 
PRACHTIGE VORM. UITSTEKENDE FUNCTIONALITEIT. 

VERNIEUWDE TABS 

APET-MATERIAAL VAN TOPKWALITEIT 

Voor het eenvoudiger openen, sluiten en  
heropenen van de box. Zo zijn de boxen  
eenvoudiger om mee te werken en prettig  
voor de klant om te gebruiken - vooral  
als ze wat eten willen bewaren  
voor later.

Biedt uitstekende stevigheid en duurzaamheid 
en zorgt dat uw gerechten er heerlijk uitzien. Op 
die manier zijn de boxen betrouwbaar in gebruik 
en zien ze er geweldig uit in een display.



MAKKELIJK MEENEMEN

ANTISLIP TEXTUUR OP DE  
BODEM

Extra prettig om eten in af te halen. Deze 
box heeft een extra goed sluitend deksel. Zo 
kunnen uw klanten hun gerechten makkelijk 
en veilig meenemen.

Zorgt dat uw maaltijd niet verschuift en 
iets hoger ligt, zodat het geen extra vocht 
opneemt. Zo blijft uw gerecht langer vers en 
knapperig.







OCTAVIEW® 
MODERNE, EIGENTIJDSE STIJL. MEERDERE FORMATEN.

OCTAVIEW® M+OCTAVIEW® MOCTAVIEW® S
Art.nr.: 188020 

800 ml  
255 st. / sku 

Afmeting: 185 x 185 x 90 mm 
 

Art.nr.: 188019 
625 ml  

255 st. / sku 
Afmeting: 185 x 185 x 70 mm 

Art.nr.: 188018 
400 ml  

400 st. / sku 
Afmeting: 150 x 150 x 70 mm 

Ideaal voor:
Gerechten voor diepere borden

Diverse salades 
Complete maaltijden met  

meerdere gangen

Ideaal voor:
Desserts

Fruitsalades
Poké bowls

Ideaal voor:
Individuele porties 

Tapas 
Yoghurt



OCTAVIEW® L+OCTAVIEW® L
Art.nr.: 188022 

1150 ml  
100 st. / sku 

Afmeting: 225 x 225 x 80 mm 

Art.nr.: 188021 
925 ml  

100 st. / sku 
Afmeting: 225 x 225 x 65 mm 

Ideaal voor:
Grotere gerechten in diepere borden 

Salades om te delen
Hoge gerechten of gerechten in 

meerdere lagen

Ideaal voor:
Grotere gerechten
Gemengde sushi 

Kaasplankjes



Heeft u een vraag of bestelling?  
Wij staan klaar om u te helpen. 

E-mail: info@duni.nl
Telefoonnummer: +31 76 54 32 300 of +32 3 828 2000

OCTAVIEW®


