
EGGYPLAY® – VERDENS  
MORSOMSTE EGG KARTONG!
Et revolusjonerende konsept
eggyplay® kartongene er helt unike og vil garantert 
tiltrekke seg mye oppmerksomhet – både i butikkene 
og hjemme, hvor de inspirerer barn til å la fantasien 
løpe fritt. Med eggyplay® kartongene kan barn bygge 
store, fargerike hus, slott, broer, og mye mer. Dette er 
virkelig en verdiskapende eggekartong som gir barna 
flere timer med underholdning. 

Trygg, fargerik og morsom!
eggyplay® kartongene er laget av miljøvennlige støpt 
plastikk. De kan settes sammen og kan trygt stables 
som byggeklosser. Hver kartong inneholder 8 egg og 
passer alle egg i størrelse S, M eller L. Kartongene er 
tilgjengelige i fire lyse farger. Hver pakke inneholder 
alle fire farger.

eggyplay® kartongene bærer CE-merking. Før de kan 
brukes som leketøy, må boksene vaskes i oppvaskmas-
kin på min. 65 °C for å redusere risikoen for bakterie-
angrep. Vi fraråder imot å sitte eller stå på boksene, da 
disse vil kunne knekke under stort trykk.

Basert på forbrukerinnsikt
eggyplay® konseptet kombinerer de enkle, men kraft-
fulle forbrukerinnsikt at "barn elsker egg" og "barn 
elsker leker". Som et resultat, gjør eggyplay® kartonge-
ne egg enda mer fasinerende for barn, samtidig som 
de fremmer sunn mat og sunn leking.

Miljøvennlig
eggyplay® kartongene er laget av oppvaskmaskin 
sikkert polypropylen, slik at de kan bli gjenbrukt som 
byggeklosser. eggyplay® 
kartongene veier mindre 
enn vanlige eggekartonger 
og tar opp halve plassen når 
den åpnes og stables. En 
viktig faktor i hjemmet 
og for miljøet: Designet 
gjør transport enklere og 
mer drivstoffeffektivt.
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40” container Lastebil

Dimensjon paller

H x B x D mm 2210 x 840 x 1150 2210 x 840 x 1200

Vekt paller 297 kg nettovekt 297 kg nettovekt

Pakker pr. palle 9.000 9.000

Full last

28 paller x 9.000 bokser  

= 252.000 enheter

32 paller x 9.000 bokser  

= 288.000 enheter

Kolli:      
D206 x B104 x H72 mm
Vekt netto | brutto: 0,504 | 0,535 g

Kolli: 
15 bokser
D535 x B210 x H200 mm
Vekt netto | brutto: 7,6 kg | 8,3 kg

Vare nr. 136109
8 egg fra frittgående høns M/L i en 
eggyplay® kartong
EAN nr. 7056320000063
EPD nr. 4624953

Til frokost, baking og matlaging.

Egg fra frittgående høns størrelse M/L

Produsert og pakket i Norge

OPPRINNELSESLAND

PRODUKTDATA

BRUKSOMRÅDE

INGREDIENSER

EMBALLASJE

Oppbevaring: 8-12 °C
Holdbarhet: 28 dager

HOLDBARHET

Egg

ALLERGENER

Pr. 100 g ca.
Energi  585 kJ/141 kcal
Fett  10,2 g
hvorav mettet fett 3,0 g
Karbohydrat 0,3 g
hvorav sukkerarter 0,3 g
Protein  12,0 g
Salt  0,3 g

NÆRINGSINNHOLD

Bakteriologiske analyser:
Enterobacteriaceae <10/g 
Salmonella Neg

ANALYSE

LOGISTIKK

NO | V001


