Datum 2021-10-11

Miska na přílohy a moučníky 138 x 114 x 70 mm Černá 1-Počet dílů, 276
ks/krt (1 x 276 ks)
The sealable PP Side Dish range consists of practical and
conveniently sized trays, available in black, white, and
transparent, perfect for small portions, desserts, or anything from
the deli counter. Sealable in out Duniform® sealing concept, they
can also be closed with matching transparent lids. If you wish to
prolong the shelf-life, the trays are suitable for MAP.

PP -20°C až +120°C
Tepl. (čas): +120°C (1h), +100°C (2h), +70°C (2h), +40°C
(10dní), -20°C (neomezeně)
• Tácy uzavíratelné pomocí našeho jedinečného konceptu
Duniform
• Tácy vhodné pro balení v kontrolované atmosféře (MAP)
• Víka s vynikající stohovatelností

Informace o produktu
Číslo položky

758602

Certifikace pro kontakt s potravinami

Značka

DUNI

Zatavitelné

Odvozená značka

DUNIFORM®

Kvalita materiálu

PP

Země původu

Belgie

Sezóna

Celoročně

Certifikace

Příslušenství
182376

Víko na misky na moučníky

Discover more solutions at Dunigroup.com

Logistická data 758602
Nomenklaturní kód

39241000

Spotřebitelská jednotka (balení)
Počet kusů v balení

276

Hrubá hmotnost balení (g)

3 136

Hmotnost balení (g)

34

délka x šířka x výška (mm)

139 x 114 x 340

Objem balení (l)

5

Čárový kód CU č.

Prodejní jednotka (karton)
Počet balení v kartonu

1

Hrubá hmotnost kartonu (g)

3 588

Hmotnost obalu kartonu (g)

452

délka x šířka x výška (mm)

395 x 295 x 350

Objem kartonu (l)

40

EAN kartonu

07321037586026

Paleta
Počet kartonů ve vrstvě

8

Počet kartonů na paletě

24

Hrubá hmotnost zboží na paletě (kg)

107

délka x šířka x výška (mm)

1 200 x 800 x 1 200

Objem nákladu (l)

1 152

Dokumenty
https://mediabank.duni.com/doc/758602_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/758602_PI_en.pdf

Jsme zde, abychom vám pomohli a poradili
Pro další informace a objednávky
Call: +46 40 10 62 00
Mail: info@duni.com

Discover more solutions at Dunigroup.com

