
ALT I EN RENGØRINGS KONCEPTET
Toucan Pack er en komplet mobil miljøstation, der opbevarer, distribuerer og genbruger den specielle Fibercan+(R) 
absorbent. Effektiv og professionelt håndtering af spildte væsker på en miljørigtig og omkostningsbesparende måde.

Den bedste miljøstation!
Toucan Pack®
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VIDEO

Bruger venlig 
teknologi



> Lettere gør adgang til 
absorbent

> Adskil absorbent fra affald 
med vibration

Let tilgængelig 
opbevaring

Ergonomisk si 
system

> Tøm let og ubesværet affald 
over i affaldsboksen

> Skovl og kost sidder let  
tilgængeligt og er altid ved  
hånden. 
Opbevaringsmuligheder til 
rengøringsprodukter

Let håndtering Let tilgængelige 
værktøjer

DESIGNET AF OG TIL BRUGERNE

TIL RENE OG VELORGANISEREDE 
VÆRKSTEDER OG PRODUKTIONER

Opbevarer og 
distribuerer

Absorberer og 
genbruger

Opsamler 
affald

Flowconcept ApS | Kometvej 11 | 8700 Horsens
Tlf.: 75 61 55 55 | Mail: info@flowconcept.dk



+
ABSORBENT GENBRUGS SYSTEMET

Den specielle micro struktur i Fibercan+(R) 
gør at brugen af absorbent minimeres med 

8 gange kontra traditionel absorbent.

Fibercan+(R) absorberer alle typer af væsker, og efterlader ingen fedtede overflader. Den unikke Toucan miljøstation gør at 
du har ny absorbent og affald i en og samme station, samtidig med at du genbruger langt hovedparten af absorbenten. Du 
minimerer dermed dit forbrug, og mindsker affaldsmængden. 

UDFORDRINGER MED ANDRE ABSORBENT TYPER

ABSORBENT 
GENBRUGS SYSTEMET
Den indbyggede si separerer 
den beskidte absorbent fra det 
overskydende absorbent.

Toucan Pack®

ABSORBENT 
REFILL
Naturlig baseret absorbent, 
baseret på micro-cellulose 
fibre, som omgående 
indkapsler væske.

Fibercan+

Traditionel absorbent som eksempelvis savsmuld, kattegrus 
og ler-produkter, bruges i store mængder. Ofte skal der 
fejes og opsamles flere gange, og resultatet kan stadig 
være skuffende med et glat og beskidt gulv til følge.

Samtidig ender du med meget affald, som er omkostnings-
fuldt at komme af med.

LIQ-LOCK® Absorbent teknologi
Indkapsler alle væsker ved umiddelbar kontakt



TOUCAN PACK FORDELE

Traditionel
absorbent

Fibercan+ 
absorbent

8 x besparelser!

1Ingen fedtet overflade, sikkert og tørt gulv 
– omgående absorbering af væsker

Effektiv

3Reducerer forbrug og affald 8 
gange ift. traditionel absorbent

Økonomisk

2All-in-one, mobil, let tilgængelige værktøjer, 
adskillige opbevaringspladser

Ergonomisk

Forbrug

Affald

Affaldshåndtering

8 x mere 
effektivt Miljøvenligt

Omgående 
absorbering

Kan genanvendes 
til total mætning

LIQ-LOCK® Absorbent teknologi
Indkapsler alle væsker ved umiddelbar kontakt

Bruger venlig 
teknologi


