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Fånga sommarkänslan  

Hinner du fånga den avkopplande sommarkänslan fast du är mitt i högsäsongen? 
Dunis sommarkollektion ser till att personalen får lite extra tid över att hälsa 
gästerna hjärtligt välkomna. Bland våra tidssparande produkter finns servetter 
med fickor som gör dukningen snabbare, ljushållare och tabletter i silikon som är 
perfekta för utomhusborden och ett färgsortiment som skapar solsken på bordet. 
 
Ny funktionell design  
Efter framgången 2011 med ljuslyktorna Moody i okrossbar silikon introducerar Duni nu en 
ny, mer komplett serie med silikonprodukter att ha på borden. En sådan produkt är 
silikontabletterna. De är tvättbara, kan återanvändas och är dessutom perfekta utomhus 
eftersom antiglidegenskapen gör att de inte blåser iväg. Sortimentet med ljuslyktor i silikon 
har också utökats och två av dem fick designpriset "Red dot award". 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Ett annat smart sätt att spara tid för personalen utan att behöva kompromissa med kvaliteten är att 
använda Duni Duetto® tabletter och Duni Sacchetto förvikta servetter. Även dessa passar perfekt 
på uteborden eftersom servetterna inte blåser iväg! 
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Underbara sommartid 
Fånga sommarbrisen och det varma vädret utan att kompromissa med designen genom att 
använda Dunis nya Rio-sortiment eller vackra Sensia Kiwi. 
  

 
 
Bröllopssäsongen har startat 
När det handlar om bröllop måste varje liten detalj vara perfekt för dina gäster. Och perfekt 
blir det om du använder våra förstklassiga produkter som praktiska servetter, ljus och dukar – 
oavsett om det lyckliga paret vill att deras stora dag ska vara traditionell eller lite med 
konventionell. 
 

 
 
 
 
 
 
Glöm inte att hämta inspiration på vår webbsida Duni.se.  
 
Bilder 
Högupplösta bilder för nedladdning finns på Duni.com/press-images 
 
För mer information, kontakta:   
Marielle Noble, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-196179 
e-post marielle.noble@duni.com  
 
 

Dunis servetter 
och dukar är 
FSC-
certifierade.  

Som linne, men smartare. Elegance® Lily 48 cm-servetter fångar den fantastiska 
looken och känslan hos linne, men är betydligt enklare att hantera, vilket gör att du 
sparar pengar och kan vara mer flexibel. 


