
25
Invitation 
MULTIVAC AB 25 år!
Den 29-30 augusti välkomnar MULTIVAC AB  

till Öppet Hus på huvudkontoret i Lund!





MULTIVAC Show Room
I vår ljusa demohall visar vi utvalda delar av MULTIVAC maskinsortiment, med både små och stora  
maskinlösningar avsedda för såväl mindre produktionsvolymer som för industriell produktion. 
Våra tredjepartsleverantörer från Weber, Hoegger, Ishida och PFM visar sina spännande maskinlösningar.
Fina rabatter på våra lagermaskiner under Öppet Hus-dagarna! Först till kvarn…!

MULTIVAC Refurbishing and Milling Center
Se vår nya verkstad med egen produktion och renovering av svets- och värmeplattor!  Lokal produktion  
ger flexibla kundanpassade lösningar och snabb service. Om du beställer renovering av dina svets- och  
värmeplattor under Öppet Hus-dagarna får du 25 procents rabatt!

MULTIVAC Spare Parts
Träffa vår reservdelsavdelning som bland annat berättar om vår nya Webshop för MULTVAC Original- 
reservdelar. Besökare som öppnar ett WebShop konto under Öppet Hus-dagarna får 25 procents rabatt  
på sin första order!
 



MULTIVAC Education 
Kunskap ger lönsamhet! Lär mer om våra öppna och kundförlagda utbildningar av operatörer och maskin- 
tekniker och få tips och råd kring optimeringsmöjligheter på din maskin. Besökare som bokar någon av  
höstens kvarvarande utbildningsplatser på MULTIVAC Steg 1 Utbildning eller MULTIVAC Steg 2 Utbildning  
under Öppet Hus-dagarna får 25 procents rabatt! Först till kvarn…!

 



MULTIVAC Academy
Till vårt konferensrum har vi bjudit in föredragshållare som ger korta förpackningsrelaterade  
föredrag ur olika perspektiv. Bland annat får du veta mer om

•	  Innovativa förpackningslösningar 
•	  DuPont Teijin Films™ - Mylar Cook: Ett revolutionerande tillagningssätt
•	  Weber – Industriell skivningsutrustning
•	  Hoegger – formpressning och pastörisering
•	  Ishida – exakt vikt i förpackningen
•	  PFM – vertikal och horisontell förpackning i påse
•	  Deutsche Leasing – finansieringslösning för din nya maskin

Gott att äta och dricka!
Vi bjuder på lite gott att äta och dricka under dagen – en härlig buffé står uppdukad för alla gäster. 
Bland mycket annat kan du prova på rätter tillagade i vår innovativa Mylar Cook-förpackning! 
Kaffe och födelsedagstårta får du också såklart!



MULTIVAC International Golf Tour Open – kombinera nytta med nöje!

Den 30 augusti har du möjlighet att delta i vår traditionella MULTIVAC International Golf Tour Open  
på Bokskogens GK. Spelformen är slaggolf med ett antal olika deltävlingar.

Vi börjar dagen med gemensam lunch i restaurangen. Första start går kl. 12.30 och efter avslutad 
runda samlas vi för fika och prisutdelning. Begränsat antal platser – först till kvarn…!

Vid intresse – VV meddela Pether Hall på tel. 046-311 702 eller maila pether.hall@multivac.se



Anmälan

Ja, jag/vi vill fira att MULTIVAC fyller 25 år och kommer till Porfyrvägen 21, 224 78 i LUND

Torsdagen den 29 augusti 

Vi är tacksamma för din anmälan senast den 23 augusti!

Ring på 046-311 700 eller maila på mus@multivac.se

Välkommen!  
Det ska bli trevligt att träffas!

MULTIVAC AB

Anders Källman med personal

PS! Om du vill övernatta hjälper vi dig gärna att reservera rum till våra avtalspriser.

Fredagen den 30 augusti 
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