
EN REVOLUTION I 
OPVASKEVERDENEN.

BIO



PowerGranules BIO® er vores helt nye granulat, 
optimeret til brug i GRANULDISK grovopvaskemaskiner.

PowerGranules BIO er ren kraft, -  
der overflødiggør forvask - for altid. 

Uden at gå på kompromis med miljøvenligheden.
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FREMSTILLET AF 
CALCIUMSALT, 
RAPSOLIE
OG EN KOMBINATION AF BIOLOGISK NEDBRYDELIGE ESTERE.



BIOLOGISK 
NEDBRYDELIGT.



ET GRØNNERE ALTERNATIV. 
Vi har testet gennem lang tid for at finde et granulat med den rigtige form, 
tæthed og størrelse til effektiv rengøring af dit kogegrej. Uden af gå på 
kompromis med miljøvenligheden. PowerGranules BIO® er biobaseret og 
fremstillet af tre hovedingredienser: calciumsalt, rapsolie og en kombination af 
bionedbrydelige estere.

Granulatets særlige sammensætning giver de rigtige egenskaber: Hårdt nok 
til at fjerne selv fastbrændte madrester, men blødt nok til ikke at skade dit 
kogegrej - og, så er det selvfølgelig, biologisk nedbrydeligt.

PowerGranules BIO er i fuld overensstemmelse med EU’s krav til brug  
ved kontakt med fødevarer og uskadeligt ved indtagelse.



VI 💚 💚  ELSKER AT REDDE PLANETEN. 
Vores smarte løsninger til grovopvask bruger gennemsnitligt 70% mindre vand, 
kemikalier og energi end andre metoder til grovopvask. Med introduktionen af 
biobaseret PowerGranules BIO® bliver vores prisbelønnede teknologi endnu mere 
bæredygtig. Eksempelvis sætter vores nye granulat et CO2-fodaftryk, der er 25% 
lavere og kræver 87% mindre vand i fremstillingsprocessen end vores tidligere 
PowerGranules.



LAVT VANDFORBRUG- 
& CO2-AFTRYK.



LÆS MERE.
Du kan mere information om PowerGranules BIO® på vores websted 

www.granuldisk.com 

eller kontakte din lokale GRANULDISK-repræsentant eller salgspartner for at mere information.
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  Vi forbeholder os ret til korrektion af eventuelle trykfejl.


