KYL – DRICK – NJUT!
ICE BAG® Business ger rätt temperatur på Dina
svalkande drycker; vin, öl, snaps, läsk etc. Fyll på
med is och kallt vatten, sätt flaskan i ICE BAG®. Nu
hålls drycken kyld medan den konsumeras.

ICE BAG® Business är tillverkad av kraftig PVC-plast
och utformad så att den är stadig även när flaskan är
tom. Den är också utrustad med bärhandtag, alltså
lätt att förflytta. Max vikt 4 kg.
I plasten finns en utanpåliggande ficka där man t.ex.
kan sätta in företagets visitkort eller en hälsning.
OBS! Detta är originalet, som inte ska förväxlas med
liknande produkter i betydligt tunnare material.

Den uppskattade sommarpresenten till Dina kunder och
medarbetare!
Priser ICE BAG® Business (säljs endast i hela förpackningar om 6 st)
Antal
6 st:
24 st:
48 st:

Pris SEK
200,760,1440,-

(Per styck, SEK)
33,33
31,66
30,-

Priserna är exkl. moms, och exklusive fraktkostnad.
Faktureringsavgift, orderavgift eller liknande tillkommer
inte. Betalning 10 dagar netto efter fakturadatum.
Vi har lager av ICE BAG®, men större antal kan innebära
ett par veckors leveranstid. Begär offert vid större antal.

Fyll i kontaktuppgifter och skicka som bilaga till info@quercia.se.
Vi beställer
Företag:

st förpackningar à 6 st.
Kontaktperson:

Telefon:

Fakturaadress:
Leveransadress:
På vår hemsida www.quercia.se finns mer att läsa om våra produkter.

Quercia HB, Dalstugevägen 46, 616 91 Åby. Tel. 011-88931, E-post info@quercia.se.

Ice Bag® Business är uteslutande avsedd för att innehålla, transportera och kyla en
flaska, t.ex. innehållande vin, läsk, saft, öl, sprit etc. Max flaskstorlek ca 1,5 l.

Ice Bag® är hopvikbar och tar
minimal plats vid förvaring och
transport.

Vik upp Ice Bag® och sätt ner en
flaska i den.

Häll i kallt vatten så att isen täcks.

Ta fram isbitar (eller nerkyld
kyklamp) -

– och placera i Ice Bag® runt
flaskan.

Beroende på dryckens initialtemperatur och önskad dricktemperatur vänta några minuter
tills den önskade temperaturen
har nåtts.
För snabb kylning av icke kylda
drycker: Lägg i både is eller kylklamp + vatten.
Redan nerkylda drycker: Det kan
räcka med is eller kylklamp för att
bibehålla temperaturen.
Finns ingen is eller kylklamp:
Använd så kallt vatten som
möjligt.

– Vid användning är det normalt
att det blir kondensation på utsidan, så det kan bildas vattendroppar. Därför rekommenderar
vi att Ice Bag® placeras på ett
underlag som är vattentåligt.

Ice Bag® är stadig, bekväm, smidig, tar liten plats och är slitstark.
Rekommendationer:
– Ice Bag klarar en belastning av
max. 4 kg.

– Förvara Ice Bag® vid rumstemperatur. Om den tas i bruk efter att ha förvarats i lägre
temperatur än + 5 ºC eller högre än 35 ºC kan Ice Bag® ta skada. I sådana fall frånsäger vi oss
ansvaret för produkten.

Ice Bag® är inte avsedd för:
– att innehålla livsmedel och
liknande produkter

– att placeras i mikrovågsugn, frysskåp eller
diskmaskin

– att komma i kontakt med eld eller heta ytor

Andra åtgärder vid användning:
– Ha aldrig syrabaserade
produkter i Ice Bag®.

– Skräpa inte ner i naturen. Ice Bag® görs av återvinningsbar
PVC-plast. Lämna Ice Bag till insamling av återvinningsbara
material!

Rengöring av Ice Bag®

Ice Bag® ska handdiskas med måttligt varmt vatten, ev. innehållande ett milt diskmedel. Vid
behov använd en mjuk disktrasa. Använd inte repande trasor eller verktyg, och inte heller
korrosivt rengöringsmedel.

Quercia HB

På vår hemsida www.quercia.se finns information om Quercia Vinställ för
förvaring av flaskor hos restauranger, vinimportörer, privatpersoner,
bostadsrättsföreningar etc.

Dalstugevägen 46
616 91 Åby
Tel: 011-88931
info@quercia.se

– Håll Ice Bag utom räckhåll
för barn.
Ice Bag är ingen leksak!

