Datum 2022-09-09

Ronda miska Short 360 ml Bílá 1-Počet dílů, 400 ks/krt (16 x 25 ks)
Stejně jako je tomu v přírodě, i nová řada Ronda přichází ve všech
tvarech a velikostech. Troufáme si tvrdit, že je to pravděpodobně
nejuniverzálnější udržitelná miska, která se momentálně na trhu
nabízí. Papírové misky a víčka jsou vyrobeny z lepenky
s certifikací FSC™ a mají povrchovou úpravu z rostlinného
bioplastu PLA. Jsou certifikované pro průmyslové kompostování
a po použití je lze recyklovat jako papír. Misky můžete použít na
teplá i studená jídla a dokonce je dát do mikrovlnné trouby. Jsou
odolné rovněž vůči mastnotě a vodě. Volitelná průhledná víčka
vyrobená ze 100% recyklovaného PET (RPET) lze po použití
znovu recyklovat.

• Misky a víčka z kartonu s certifikací pro průmyslové
kompostování
• Misky a víčka z kartonu jsou vyrobena obnovitelného
materiálu
• Misky a víčka z kartonu s certifikací FSC™
• Víka RPET vyrobená ze 100% recyklovaného materiálu
• Misky a víčka s laminací na biobázi
• Vynikající stohovatelnost
• Odolné vůči vodě a mastnotě

Informace o produktu
Číslo položky

196021

Udržitelné

Značka

BIOPAK

Certifikace pro kontakt s potravinami

Kvalita materiálu

Paperboard PLA-coated

Stohovatelné

Země původu

Čína

Zatavitelné

Sezóna

Celoročně

Neprotékající víčko

Certifikace

Příslušenství
196022

Ronda víčko Short

196023

Ronda víčko Short

Discover more solutions at Dunigroup.com

Logistická data 196021
Nomenklaturní kód

48236910

Spotřebitelská jednotka (balení)
Počet kusů v balení

25

Hrubá hmotnost balení (g)

288

Hmotnost balení (g)

3

délka x šířka x výška (mm)

90 x 90 x 340

Objem balení (l)

2

Čárový kód CU č.

7

321011

960217

Prodejní jednotka (karton)
Počet balení v kartonu

16

Hrubá hmotnost kartonu (g)

5 508

Hmotnost obalu kartonu (g)

900

délka x šířka x výška (mm)

370 x 370 x 360

Objem kartonu (l)

49

EAN kartonu

07321031960211

Paleta
Počet kartonů ve vrstvě

6

Počet kartonů na paletě

18

Hrubá hmotnost zboží na paletě (kg)

120

délka x šířka x výška (mm)

1 200 x 800 x 1 230

Objem nákladu (l)

1 180

Dokumenty
https://mediabank.duni.com/doc/196021_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/196021_PI_en.pdf

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