
VÄLJ RÄTT PÅSE  
FÖR DIN TAKE AWAY.
Tingstad har ett stort utbud av påsar för alla typer av take away; matförpackningar,  
sushiboxar, soppbägare och pizzakartonger är exempel på formar som du enkelt hittar en  
passande påse till i vårt sortiment. 
Här följer en enkel guide över hur du hittar rätt papperspåse för din take away.

Steg 1. Pizza eller annat?
Om du söker en påse för pizzakartonger har vi specialanpassade påsar för just detta, så kallade ”pizza- 
kassar”, artikelnummer 203633.

Om du däremot söker påsar för annan typ av take away finns fler påsar att välja mellan (se guide nedan).

Steg 2. Brun eller vit påse?
Våra take away påsar finns i brunt eller vitt papper. Ingen färg är mer miljövänlig eller slitstark än någon  
annan, utan valet kan helt göras utifrån vad man tycker passar bäst för sin verksamhet.

Steg 3. Passar påse och förpackning ihop?
Alla Tingstads take away förpackningar har måtten angivna i sina produktbeskrivningar. Måtten hittas när 
man klickat sig in på respektive produkt och tryckt på ”läs mer” (se bild 1 och 2 nedan). På samma sätt hittar 
man även måtten för respektive påse (se bild 3 och 4 nedan) och kan på så vis enkelt avgöra om påse och 
förpackning passar ihop.



Bild 1 och 2 visar hur och var  
man ser måtten på en take away 
förpackning.

Bild 3 och 4 visar hur och var  
man ser måtten på en påse.



TINGSTAD TIPSAR
Maxa utrymmet i varje påse!
Att maxa utrymmet i varje påse är en vinst för både miljön, kunden och din verksamhet. Det är bättre för 
miljön eftersom det går åt mindre material, kunden slipper bära på onödigt många påsar och din verksamhet 
slipper köpa in fler påsar än nödvändigt vilket innebär en kostnadsbesparing.

Här nedan ger vi 10 konkreta tips på vilken påse som är bäst lämpad till 10 av våra  
storsäljare inom take away förpackningar.

Art.nr. Artikelbeskrivning Påse för 1 form (art.nr.) Påse för 4 formar (art.nr.)
400815 Sushitråg & lock 24x15x4 cm. 260175245 & 260175146 260175245 & 260175146

400814 Sushitråg & lock 21,5x14,7x4 cm. 260175245 & 260175146 260175245 & 260175146

119169212 Skål bagasse rund 90 cl. 5918000 5918000

CN84624 Microform svart 71 cl. 260175245 & 260175146 260175245 & 260175146

F650 Microform premium 65 cl. 4444444 4444444

F500 Microform premium 50 cl. 4444444 4444444

588850 Aluminiumform 850 ml. 5555555 5555555 & 260175146

F750 Microform premium 75 cl. 5555555 5555555 & 260175146

25175 Sushitråg & lock 25x17x5 cm. 5918000 & 1697003314 5918000 & 1697003314

400813 Sushitråg & lock 19x13x4,5 cm. 5555555 5555555


