Frukt på jobbet

Vardagens välmående
kommer i en korg!

Fruktkorgar av
högsta kvalitet
Förutsättningarna för bra och kreativa möten är att hålla inspirationen och energin på topp.
Fruktkorgar skapar trivsel och ger den extra energin som ofta behövs. När du abonnerar på fruktkorgar får du frukt av högsta
kvalitén, uppburet till kontoret. Vi tittar på varenda frukt innan vi lägger dem i korgen, för att bara de allra finaste exemplaren ska
hamna på din arbetsplats. Om ni anser att frukten har kvalitetsbrister, byter vi ut den utan kostnad. Reklamationen ska ske senast
dagen efter leveransen. Leveranser av fruktkorgarna sker med tydligt mål att minimera miljö-påverkan. Alla leveranser klimatkompenseras och uppfyller kraven i ISO 14001.

BASKORG
Bananer, äpplen, päron och
apelsiner - och inget annat
det här är vår basblandning, med bara de vanligaste fyra
frukterna. Ursprung och namn på sorterna varieras efter
säsong och var vi kan hitta den finaste frukten. Ett prisvärt
alternativ, utan krusiduller. Bara god frukt, helt enkelt.
4 kg, 6 kg eller 9 kg.

ORIGINAL
Vår klassiska fruktblandning
en väl avvägd mix med äpplen, banan, päron, och
apelsiner som bas, toppad med säsongens läckerheter
som clementiner, kiwi, plommon eller vindruvor. Vi
komponerar korgen på bästa sätt, till exempel varieras
fruktslag med de sorter som är finast för säsongen.
4 kg, 6 kg eller 9 kg.

BA N A N

Se hit alla bananälskare!
många gillar bananer och hos oss får ni en specialkomponerad blandning med minst 1/3 bananer. Här finns
även äpplen, päron och clementiner samt ytterligare en
eller ett par säsongfrukter exempelvis druvor, kiwi, nektariner
eller plommon. Korgen innehåller inga apelsiner. 6 kg eller 9 kg.

EKOLOGISK
100% ekomärkt frukt
100% ekomärkt och obesprutad frukt! Äpple, banan,
päron och citrus toppas här med kiwi eller plommon,
beroende på årstid och tillgång. Vid förfrågan levererar vi
även Rättvisemärkta bananer. Det här är fruktblandningen
för dig som vill göra en extra insats för miljön!
4 kg, 6 kg eller 9 kg.

PREMIUM
Fruktkorgarnas Rolls Royce
här lägger vi extra krut på säsongsfrukterna samt de
exotiska frukterna. Vi speglar det bästa från respektive
världsdel. Finaste sorten äpplen (ofta svenska under säsong),
bananer, päron och apelsiner som trängs med delikatesser
som physalis, kiwi, rambutan, mango, papaya, bigarråer
och jordgubbar, allt efter vad säsongen erbjuder. Premiumkorgen är vår lyxigaste produkt, när bara det bästa är gott
nog. 6 kg eller 9 kg.
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