Datum 2022-08-25

Miska Polardeli petit 300 ml Průhledná 1-Počet dílů, 780 ks/krt (1 x 780
ks)
Naše elegantní a průzračné krabičky Polardeli přinášejí nový
pohled na šetrný design obalů. Jsou ideální na lahůdky – chrání
chlazené potraviny, které díky průhledné krabičce
a nezamlžujícímu se víčku vypadají velmi lákavě. Navíc jsou
dokonale funkční a lze je použít s balicím zařízením Duniform®.
Jsou vyrobeny z 80/100% recyklovaného PET (RPET) a po použití
je lze snadno znovu zrecyklovat.

• Víka vyrobená ze 100% recyklovaného materiálu
• Krabičky vyrobené z 80% recyklovaného materiálu
• Víka s protizamlžovací funkcí zabraňují kondenzaci a zajišťují
dokonalý vzhled
• Vynikající stohovatelnost
• Uzavíratelné pomocí našeho jedinečného konceptu Duniform
• Vhodné pro balení v kontrolované atmosféře (MAP)

Informace o produktu
Číslo položky

187031

Udržitelné

Značka

BIOPAK

Certifikace pro kontakt s potravinami

Odvozená značka

DUNIFORM

Stohovatelné

Kvalita materiálu

Recycled PET

Zatavitelné

Země původu

Belgie

Anti Fog úprava

Sezóna

Celoročně

Certifikace

Příslušenství
187035

Polardeli víčko na petit/medio/grand

Discover more solutions at Dunigroup.com

Logistická data 187031
Nomenklaturní kód

39241000

Spotřebitelská jednotka (balení)
Počet kusů v balení

780

Hrubá hmotnost balení (g)

12 095

Hmotnost balení (g)

5

délka x šířka x výška (mm)

400 x 300 x 368

Objem balení (l)

44

Čárový kód CU č.

Prodejní jednotka (karton)
Počet balení v kartonu

1

Hrubá hmotnost kartonu (g)

12 595

Hmotnost obalu kartonu (g)

500

délka x šířka x výška (mm)

400 x 300 x 368

Objem kartonu (l)

44

EAN kartonu

07321031870312

Paleta
Počet kartonů ve vrstvě

8

Počet kartonů na paletě

24

Hrubá hmotnost zboží na paletě (kg)

323

délka x šířka x výška (mm)

1 200 x 800 x 1 254

Objem nákladu (l)

1 203

Dokumenty
https://mediabank.duni.com/doc/187031_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/187031_PI_en.pdf

Jsme zde, abychom vám pomohli a poradili
Pro další informace a objednávky
Call: +420 733 133 384
Mail: duni@duni.cz

Discover more solutions at Dunigroup.com

