
RVS pomp emmer 2,5 kg 
Elite 

Deze roestvrijstalen drukknopdispenser is geschikt voor onze
2,5 kg. emmers.

EAN: 08713009037107 (CE) Artikelnummer: 3710
TM: NL

Omschrijving

Deze roestvrijstalen drukknopdispenser is geschikt voor onze 2,5 kg. emmers. Voor het snel en hygiënisch doseren van sauzen.
Eenvoudige bediening en gemakkelijk te reinigen.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam:
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08713009037107 ‐ RVS pomp emmer 2,5 kg

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam RVS pomp emmer 2,5 kg

Korte naam RVS pomp emmer 2,5 kg

EAN 08713009037107

Artikelnummer fabrikant 3710

Intrastat‐code 84132000

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) box (260mm x 190mm x 270mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 1 stuks

Netto gewicht 370 g

Bruto gewicht 380 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x )

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet

Dozen per laag

Aantal lagen op pallet 0

Verpakkingsmateriaal

box (260mm x 190mm x 270mm)
Plastic 10 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar
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Contactgegevens

Elite B.V.
Postbus 121, 7160 AC Neede

Consumenten service
www.elite‐neede.nl
info@elite‐neede.nl
+31(0)545‐294961
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