
HVITE  
KAKEESKER
SETT DITT EGET PREG PÅ EMBALLASJEN



Store og små, firkantede og rektangulære, med 
lokk som henger fast og lokk som kan tas av, med 
vinduer for de nysgjerrige eller uten for de litt mer 
hemmelighetsfulle. Vi har et bredt utvalg av kakeesker 
til enhver anledning.  

I denne brosjyren får du en oversikt over alle våre hvite 
kakeesker og tilbehøret du trenger for å gi kunden 
følelsen av «det lille ekstra» når de går ut av butikken 
din. Pynt opp med gavebånd og etiketter og kombiner 
gjerne med din egenprofilerte emballasje!

360335
Kakeeske Hvit 
260x260x180 mm, 20 stk

360336 
Kakeeske Hvit  
330x330x180 mm, 20 stk

360194
Kakeeske Hvit høy  
290x290x358 mm, 25 stk

360343
Kakeeske Hvit Ekstra høy
360x360x545 mm, 3 stk

Høye kaker trender 
som aldri før og særlig 
dripcakes har slått an 
på det norske markedet. 
Og når kakene blir 
høyere må naturligvis 
kakeeskene følge etter.

Vi har lansert fire ekstra 
høye kakeesker som 
en del av vårt hvite 
standardsortiment. 
Kakeeskene er stabile, 
robuste og beskytter 
kaken fra bakeri helt 
frem til kunden.

HØY, 
HØYERE,
HØYEST!

Perfekt  
til bryllups- 

kaker!

Husk 
støttesylinder  

til flerlagskaker 

Art.nr 360369

KAKEESKER
Husk kakebrett som 
barriere for fete og fuktige 
matvarer. Se mer på side 11.
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356851
Kakeeske Hvit 
160x110x95mm, 200 stk

354341
Kakeeske Hvit 
350x350x120mm, 80 stk

359747
Kakeeske Hvit 
300x100x80mm, 230 stk

359914
Kakeeske Hvit m/vindu 
200x100x80mm, 500 stk

359334
Kakeeske Hvit m/vindu 
300x200x80mm, 120 stk

357944
Kakeeske Hvit 
220x220x120mm, 100 stk

359915
Kakeeske Hvit m/vindu 
200x200x80mm, 200 stk

360370
Kakeeske Hvit 
220x220x120mm, 120 stk

354333
Kakeeske Hvit 
280x280x120mm, 100 stk 

SØK «KAKEESKE HVIT» I KUNDEPORTALEN  
FOR Å SE HELE SORTIMENTET 

359324
Kakeeske Hvit 
180x130x80mm, 200 stk

PYNT TIL DE STORE 
ANLEDNINGENE

PASSER TIL
330X330 MM

K
A

K
E

E
S

K
E

R

359333
Kakeeske Hvit m/vindu 
300x100x80mm, 200 stk

355819
Kakeeske Hvit m/vindu 
260x100x60mm, 100 stk

359748
Kakeeske Hvit 
300x200x80mm, 230 stk 

360560 
Bærepose Plast 
Ekstra stor  
37x34x70cm, 
400 stk

359561 
Papirbærepose 
bakeri og pizza 
36,5x33x33cm, 
100 stk
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Alle fine gaver fortjener et passende gavebånd! Dette 
gjelder selvfølgelig også kakeesker. Her ser du et lite 
utvalg av våre fargerike gavebånd. Finner du ikke det 
du leter etter kan du alltid se hele utvalgtet vårt på 
kundeportal.idun.no.

GAVEBÅND

357946
Gavebånd matt rød  
10mm x 250m, rull 1 stk 

357950 
Gavebånd matt lyserosa  
10mm x 250m, rull 1 stk

357949 
Gavebånd matt gul  
10mm x 250m, rull 1 stk 

357952 
Gavebånd matt gull 
10mm x 250m, rull 1 stk 

357947 
Gavebånd matt sort 
10mm x 250m, rull 1 stk 

357769 
Gavebånd matt orange 
10mm x 250m, rull 1 stk 

357951 
Gavebånd matt lyseblå 
10mm x 250m, rull 1 stk 

357770 
Gavebånd matt blå  
10mm x 250m, rull 1 stk

358907 
Gavebånd matt mørk brun 
10mm x 250m, rull 1 stk

355862 
Hampgarn, ekte enkelttvinnet 
3 mm, rull 500 gr. 

357950
Gavebånd matt lyserosa

PERFEKT TIL ROSA 
SLØYFE-AKSJONEN
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Når du velger en ensfarget kakeeske har du mange 
muligheter til å pynte esken som du vil. Knyt et fargerikt 
bånd rundt og sett på en etikett som matcher ditt 
utrykk eller kaken som er pyntet i esken. 

Våre etiketter i serien «Hverdagslykke» har et enkelt 
og moderne design som gir et løft til våre ensfargede 
produkter. Etikettene er lette å bruke og kommer med 
flere forskjellige tekster. 

LAGET MED 

POPULÆRE360521 
Etikett Hverdagslykke "Ha en fin dag" 
5 mm, rull 500 stk

360522 
Etikett Hverdagslykke "Ekte håndverk" 
5 mm, rull 500 stk

SETT DIN EGEN 
ETIKETT PÅ VÅRE 
ENSFARGEDE 
ESKER

Trenger jeg emballasje med eget 
trykk? Svaret er både ja og nei. 
Emballasje med eget trykk gjør 
produktene dine enda mer unike. 
Merkevaren blir fremhevet som  
gjør at dine kunder kjenner deg  
igjen uansett hvor produktene 
måtte befinne seg. Men, for mindre 
eller nye bedrifter kan det resultere 
i en større utgift.

Ofte kan det være nok med for 
eksempel et profilert kaffebeger 
og egne etiketter for å skape en 

rød tråd i emballasjesortimentet. 
Vær kreativ med å kombinere 
ensfargede kakeesker, etiketter 
og utvalgt profilemballasje. Da kan 
du stolt vise fram ditt varemerke 
med lavere kostnader og større 
fleksibilitet. 

Mulighetene rundt form og farge 
på etikettene er mange så spør oss 
for mer informasjon slik at vi kan 
skreddersy etiketter for ditt behov.

ETIKETT MED EGET DESIGN! 
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Ha en 
fin dag!

Ekte 
håndverk

Du er 
super!

Laget
med

Glad i
deg
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Hos oss finner du et stort utvalg av kakebrett i flere 
farger, former og størrelser. For å gjøre det enkelt for 
deg å finne riktig kakebrett har vi samlet størrelsene 
som passer best til vår serie med hvite kakeesker.  
Finn ønsket eske i brosjyren og se hvilket kakebrett  
som passer best i oversikten til høyre. Finner du ikke 
det du leter etter kan du alltid se hele utvalgtet vårt på 
kundeportal.idun.no.

Vis hvor kaken kommer fra - selv etter at kakeesken 
er satt til side. Mørk sjokolade, hvit sjokolade, hjerter, 
sirkler, firkanter. Her er mulighetene mange. Kontakt 
oss for å få ditt trykk på sjokolade!

KAKEBRETT
PASSER TIL 
KAKEESKE

POPULÆRE SJOKOLADESKILT

Art. nummer Produktnavn

358692 Kakebrett gull/sort 340 x 340 mm, 50 stk

359972 Kakebrett gull/sølv Ø340 mm, 100 stk

370027 Kakebrett gull/sort Ø340 mm 100stk

359972 Kakebrett gull/sølv Ø340 mm, 100 stk

360121 Oppsatsbrett rundt 355 mm, 5 stk

360343 & 
354341

360336

359748

360194 & 
354333

360335

360370

359915

Tips!  
Bruk oppsatsbrett 

for høyere og tyngre 
kaker for mer 

stabilitet.
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359967 Kakebrett gull/sølv Ø200 mm, 100 stk

370007 Combibrett sort 195x195 mm, 250 stk

370026 Kakebrett gull/sort Ø280 mm, 100 stk

359964 Kakebrett gull/sølv Ø280 mm, 100 stk

360119 Oppsatsbrett rundt 280 mm, 5 stk

359969 Kakebrett gull/sølv Ø260 mm, 100 stk

370025 Kakebrett gull/sort Ø260 mm, 100 stk

354115 Oppsatsbrett rundt 250 mm, 5 stk

360434 Kakebrett sort 330x330 mm m/PE, 250 stk

332060 Kakebrett gull/sort Ø320 mm, 100 stk

354045 Combibrett vokset firkantet 330x330 mm, 250 stk

370016 Combibrett gullkrans Ø315 mm, 500 stk

354116 Oppsatsbrett rundt 330 mm, 5 stk

357468 Kakebrett gull/sølv firkant 215x215 mm, 100 stk

370003 Combibrett m/gullkrans 215x215 mm, 500 stk

370013 Combibrett m/gullkrans Ø215 mm, 500 stk

351009 Kakebrett hvitt 200x280 mm, 250 stk
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Følg oss på sosiale medier for flere 
spennende nyheter og inspirasjon.
BAKO  |  Telefon 22 09 48 48  |  kundeservice@bako.no  |  idun-industri.no/bako  |  @bako_norge
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BAKO - best på emballasje, 
hygieneprodukter, kakepynt 
og tilbehør til isbarer.


