Datum 2022-09-01

Miska Caterline 227 x 178 x 40 mm Průhledná 2-Počet dílů, 216 ks/krt (1
x 216 ks)
Uzavíratelná řada PP Cater Line představuje klasické misky, které
se skvěle hodí pro použití se všemi druhy potravin, teplých
i studených. Nabízí širokou škálu hloubek a počtu přihrádek a je
k dispozici v černé, bílé i průhledné. V závislosti na vašich
konkrétních potřebách mohou být misky uzavřeny buď těsnicí
fólií, nebo víčkem. Chcete-li prodloužit trvanlivost, jsou tyto misky
vhodné také pro balení v kontrolované atmosféře (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

199189

Certifikace pro kontakt s potravinami

Značka

DUNI

Zatavitelné

Odvozená značka

DUNIFORM®

Kvalita materiálu

PP

Země původu

Belgie

Sezóna

Celoročně

Certifikace

Příslušenství
171200

Víčko pro misky Caterline

185994

Víčko pro misky Caterline

Discover more solutions at Dunigroup.com

Logistická data 199189
Nomenklaturní kód

39241000

Spotřebitelská jednotka (balení)
Počet kusů v balení

216

Hrubá hmotnost balení (g)

5 852

Hmotnost balení (g)

20

délka x šířka x výška (mm)

590 x 255 x 255

Objem balení (l)

38

Čárový kód CU č.

Prodejní jednotka (karton)
Počet balení v kartonu

1

Hrubá hmotnost kartonu (g)

6 552

Hmotnost obalu kartonu (g)

700

délka x šířka x výška (mm)

590 x 255 x 255

Objem kartonu (l)

38

EAN kartonu

07321031991895

Paleta
Počet kartonů ve vrstvě

6

Počet kartonů na paletě

24

Hrubá hmotnost zboží na paletě (kg)

178

délka x šířka x výška (mm)

1 200 x 800 x 1 170

Objem nákladu (l)

1 123

Dokumenty
https://mediabank.duni.com/doc/199189_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/199189_DoC_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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