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ComboLife er et ”bag-in-box”-system for 
oppbevaring og transportering av flytende materiale 
på en trygg og kostnadseffektiv måte.
Combo konseptet er et resultat av et samarbeid med 
globale mat-og drikkebedrifter som håndterer høyt 
volum av flytende produkter. Konseptet er basert 
på store sammenleggbare beholdere med fleksible 
poser.

Vårt ComboLife nødvannsystem av sammenlegg-
bare ”bag-in-box” løsninger reduserer kostnadene 
drastisk sammenlignet med andre beholdersystemer. 
Dette spesielt mtp lagring og transport.

ComboLife-konseptet forenkler håndteringen i alle 
ledd. De er enkle å fylle, tømme og frakte. 

ComboLife beholdere er brukt på mange forskjellige 
områder rundt om i verden: Alt fra tomatpuré og 
yoghurt til nødvann blir oppbevart og transportert 
ved bruk av Combo sammenleggbare beholdere.

ComboLife Nødvann er et kostnadseffektivt, 
hygienisk og trygt system for vann.
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RETURNERBARE, GJENBRUKBARE OG 
RESIRKULERBAR 

Pose-i-boks systemet er gjenbrukbart og 
resirkulerbart, noe som gjør den til et trygt 
valg fra et miljøstandpunkt. Et returnerbart 
systems om Combo nødvann gir bedrifter 
mulighet for en enkel måte å håndtere ikke 
bare deres finans, men også deres økonomi.

LAV FRAKTKOSTNAD 

Det kompakte designet av ComboLife 
nød- vann maksimerer plass og nyttelast for 
all mulig transport. Volumet til CombiLife 
be- holderen er redusert med 2,5 ganger når 
de er tomme og pakket sammen. De har en 
lav vekt i forhold til mange andre distribusjons 
enheter, noe som igjen betyr lavere transport 
kostnader.

ENKEL HÅNDTERING 

Forberede nødvannet er en enkel og lett 
prosess som kan bli håndtert av en person, 
uten bruk av noe verktøy.
Den utskiftbare posen leveres direkte fra 
produksjonen rene og sterile. Det er ikke 
nødvendig å vaske eller forberede noe før du 
kan starte fyllingen av posen.

BEDRE PRODUKT BESKYTTELSE 

Det lukkede fylle systemet skaper en 
forseglet enhet med flytende konsentrater. 
Produktet oksiderer ikke under håndtering 
og du mister ikke noe rå materiale. Støv 
og andre partikler er stengt ute. ComboLife 
beholderne er sterke og designet for å tåle 
påvirkning av truck, tog eller sjøtransport. 

SIKKER STABLING OG OPPBEVARING

CombiLife Nødvann kan oppbevares både 
ute og i fryserom over lang tid. De er sterke 
og stabile så de kan bli stablet høyt. Det 
kom- pakte og firkantede designet gjør de 
trygge og veldig effektive og oppbevare i stort 
antall.
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ComboLife 285 kan enkelt bli håndtert av en person. 
Sammenlignet med tradisjonelle systemer er de 
veldig enkle og vedlikeholde og vaske. Denne 
beholderen kombinerer fordelene fra et stivt retur 
beholder system med enkeltheten av engangs 
produkt. CombiLife sparer deg både penger og tid på 
trans- port, håndtering og oppbevaring.

CombiLife Nødvann er designet til å håndtere opp 
til 1000 liter. I tillegg er den designet med størrelse- 
effektive dimensjoner som gir optimal stabling og 
plassbesparelse under transport. En nedfellbar dør 
er et frivillig tilvalg som gir deg enkel engangspose 
installasjon. Føttene er forsterket for å bære last av 
en stabel på 5 og for å takle gaffeltruck håndtering


