Upplev Ambius själv
Ring oss på 010-470 49 60 eller
besök vår webbshop på
www.ambius.se

Frukt till
arbetsplatsen

Ekologiskt certifierad

Behöver du och dina
kollegor en vitaminkick?

Vårt sortiment
Ambius erbjuder ett brett sortiment av fruktlådor, både
konventionell och ekologisk frukt. Kolla gärna in vår
webbshop för att se hela vårt utbud.

Vill ni vara pigga och koncentrerade hela dagen, friskare och mer produktiva?
Färsk frukt på arbetsplatsen är en nyttig och lönsam investering. Att ha frukt
tillgängligt på arbetsplatsen är trevligt och nyttigt för dig och dina medarbetare,
och är uppskattat av kunder och besökare. Dessutom är det fullt avdragsgillt.

kolla in
vår webshop

Varför behövs frukt på jobbet?
– Energigivande
– Produktivitetshöjande
– Ökad frisknärvaro
– Nyttigt mellanmål
– Vitamin- och mineraltillskott
– Motivationshöjande

Bas

Ordinarie

DeLuxe

Ett bra alternativ för större företag
med många arbetsenheter. Innehåller
äpplen, banan, päron och citrusfrukt.

Mest populär hos våra kunder.
Innehåller en stor variation av
basfrukter såsom äpple, päron,
banan, apelsin samt säsongsfrukter
såsom clementiner, kiwi, vindruvor.

En fruktlåda med extra godsaker
såsom choklad och exotiska frukter.
Bra för speciella tillfällen, konferens
gäster eller besökare.

Ekologisk

Lösvikt

Den ekologiska lådan finns både som
bas- och ordinariealternativ men med
ekologiska frukter.

Lösviktlådorna finns med både
konventionell eller ekologisk frukt
– banan, apelsin, äpplen eller päron.
Utmärkt val om man vill ha extra
mycket av någon frukt.

– Håller medarbetarna pigga hela dagen
– Färsk frukt är en utmärkt källa för fibrer och antioxidanter
Ambius har stor erfarenhet av service inom branschen och
vi levererar frukt på jobbet som är noggrant utvald och av
hög kvalitet. Frukten, som varierar efter säsong, handplockas
direkt ner i fräscha, miljövänliga fruktlådor. Fruktleveranser
sker dagligen, en gång i veckan eller enligt överenskommelse
– så ofta ni önskar. På vår webbshop kan du göra extra
beställningar.

Ambius och miljö
Miljön är viktig för Ambius och vi har därför haft miljön och
arbetsmiljön i åtanke när vi har tagit fram de gröna Ambius
lådorna för våra fruktleveranser.
Bättre för miljön: lådorna återanvänds, spolas rent med
jämna mellanrum, har en livslängd på 10 år.
Ergonomisk hantering: för både vår och er personal,
lättare att stapla på varandra, bära och hantera.
Skonsammare för frukterna: mindre tryckskador och inga
vassa kanter i lådan.

Kontakta oss på 010-470 49 60 för mer
information eller besök vår webbshop på
fruktwebbshop.ambius.se/

