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TopLock består av en patenterad formsprutad ram som sätts på
transportburken. En lucka som överlappar ramen skyddar och
bevarar godisets kvalitet.
TopLock ger snygg exponering och är mycket lättskött, hygieniskt
och samtidigt kvalitetshöjande för godiset.

Det finns fyra olika varianter av TopLock till burkar:
1. TopLock 1 lucka med uppböjd framkant. Avsedd för bänkar
och golv-exponeringar. T.ex. expo-pallar.
2. TopLock 1 slät stor lucka PET. För hyllor och ställ
3. TopLock 2 kortare lucka för trånga hyllor och ställ.
4. TopLock 3 med ram som hakar fast i burken.
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TopLocken har blivit otroligt uppskattade för att de underlättar påfyllningen och rengöringen så mycket
samt skyddar och bevarar godiset bättre än något annat system. Här följer några tips och råd.
Exponering
1. Packa upp eller montera stället enligt beskrivning och skruva fast ev. skylthållare.
2. Dra av plasten som skyddar luckorna och sätt dem i ramarna. (Sätt i ena tappen och, genom
att böja upp luckan lite på mitten, sätt sen i den andra tappen.)
3. Ta av transportlocken på godisburkarna och trä TopLocken på burken. – Klart att plocka!
Påfyllning
1. Försök att alltid ha välfyllt i godisavdelningen. Viktigt! Det ökar omsättningen!
2. När godiset börjar minska i en burk och det är dags att fylla på, och du har en oöppnad burk,
ska du flytta över TopLocket och ställa upp den nya burken i hyllan, och sedan allt eftersom
fylla på från den gamla.
3. Det viktiga är m.a.o. att man aldrig fyller på från en nyöppnad burk till en tidigare öppnad. Då
slipper man riskera att det blir gammalt och dåligt godis kvar i botten på den burk som kunden
tar ur.
4. OBS! Häll inte över det sista ur en burk, utan ta med slev eller tång så att inget socker, trasigt
godis eller annat skräp kommer över i den nya burken!
Självklarheter, men det är viktigt att alla gör på detta sätt. Då kan man vara säker på att godiset i hela
avdelningen alltid är lika fräscht, fint och inbjudande att plocka. TopLock ger dig helt enkelt en
möjlighet till kvalitetssäkring av lösgodiset med minimal arbetsinsats.
Rengöring
TopLocken kräver minimalt med arbete då de ju egentligen inte är i kontakt med godiset. Lucka och
ram överlappar varandra och skyddar mot damm och luftburna bakterier. Själva luckan skall
regelbundet torkas av med en våt trasa med lite vanligt diskmedel. Spreja aldrig. (Produkter som
innehåller ammoniak såsom fönsterputs o. dyl. får inte användas) Ram och lock tas lätt isär för att
rengöras var för sig.
Lycka till!
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