
Få hold på 
din Bag-in-Box

Nogle gange er de bedste opfindelser dem, der formår 

at fjerne et irritationsmoment i hverdagen. Det er netop 

det, opfinder Jørgen Knudsen ønsker at gøre, med sit 

nye plastikgreb BiB-Fix, der påsættes ved tappehanen af 

Bag-in-Boxen, og derved sikre en god og stabil  

tapning. Bag-in-Box vinens popularitet er steget  

konstant gennem årene, men dens svageste punkt 

har hele tiden været den påsatte tappehane, der ofte 

forsvinder ind i boxen, eller bliver trykket ud af form. 

Det var da også den gentagene irritation over dette, der 

satte tankerne i gang hos Jørgen Knudsen, der dermed 

skabte sin første internationalt patenterede opfindelse. 

Hvermandseje
Jørgen Knudsen selv er ikke i tvivl om, at vinelskere 

hurtigt vil tage det lille greb til sig, og kalder den selv 

”Den vigtigste nyskabelse indenfor vinområdet siden 

DropStop” .  Hermed antyder han også, at det ligesom 

det allerede klassiske DropStop, hurtigt kan blive en fast 

bestanddel af enhver husholdning – i hvert tilfælde hos 

vinelskere! BiB-Fix kan købes i pakker med to stk. til en 

udsalgspris på cirka 20,- kr. Det kan anvendes et utal af 

gange, men med den favorable pris er det samtidigt ikke 

en katastrofe, hvis grebet ryger med boxen i affalds-

spanden.

Effektiv og diskret
BiB-Fix er fremstillet af et miljøvenligt sort plastmate-

riale, og der er lagt vægt på et elegang design, hvor 

grebet på smidig vis presses ned og lægger sig som 

en cirkel omkring tappehanen. Designet er skabt til 

at passe stort set alle de kendte Bag-in-Box, mærker, 

ligesom den kan anvendes ved andre drikke der sælges 

som Bag-in-Box som f.eks.  frugtsaft og æblemost. 

BiB-Fix er internationalt patenteret, og den er samtidig 

Jørgen Knudsens første patenterede opfindelse.

Faktabox:
•	 BiB-Fix	er	et	enkelt	greb	der	monteres	bag	 

 tappehanen på Bag-in-Box vine for at sikre stabil  

 tapning

•	 BiB-Fix	er	en	dansk	international	patenteret		 	

 opfindelse

•	 BiB-Fix	er	opfundet	af	Jørgen	Knudsen	fra	ProCon		

 Global ApS, der har base i Struer

•	 BiB-Fix	kan	i	de	kommende	uger	findes	i	en	række	 

 supermarkeder over hele landet til en pris på cirka  

 20,- kr. for to styk

•	 For	yderligere	informationer	kontakt	Jørgen	Knudsen		

 på telefon 4038 6880 eller mail jk@proconglobal.dk

•	 Besøg	BiB-Fix	på	www.bib-fix.com	

Ny dansk opfindelse giver Bag-in-Box vinen ekstra klasse og stabilitet. Det nye greb BiB-Fix 

rammer de danske dagligvarebutikker i de kommende uger.

www.BiB-Fix.com


