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Brick Box Large 1200 ml Brun 1-Fack, 160 St/kart (4 x 40 St)
Brick har de mest eftertraktade funktionerna på marknaden. Den 
är tillverkad i hållbart material, i olika trendiga former och är 
utmärkt att stapla och för att maximera hyllutrymmet.  Den 
tillverkas av förnybar FSC™-certifierad kartong och växtbaserad 
PLA-bioplastbeläggning och är därför perfekt för rätter som 
kräver hög fett- och vattenbeständighet. Boxarna levereras med 
kartonglock, genomskinliga lock som tillverkas av 100 % 
återvunnen PET (RPET) med imskydd som förebygger kondens, 
men kan även förslutas med vårt Duniform®-koncept.

PLA-fodrad FSC™-certifierad kartong +100 °C
• Boxar och kartonglock certifierat komposterbara i 
industrimiljö
• Boxar och kartonglock som tillverkas av återvinningsbart 
material
• Boxar och kartonglock som tillverkas av FSC™-certifierat 
material
• Boxar och kartonglock med biobaserad laminering
• RPET-lock som tillverkas av 100 % återvunnet material
• Går utmärkt att stapla
• Vatten- och fettbeständiga
• RPET-locket har imskydd som förebygger kondens och ger 
idealisk klarhet
• Kan förslutas med vårt unika Duniform-koncept

Artikelinformation
Artikelnummer 199183

Varumärke BIOPAK

Materialkvalitet Kartong PLA-laminerat

Ursprungsland Kina

Säsong Året runt

Hållbar

Livsmedelsgodkännande

Stapling av locken i botten

Förslutningsbar

Läckagesäkert lock

Certifieringar Tillbehör

199187 Brick Large Lock
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Logistikinformation för 199183
Tullkod 48236990

Konsumentenheter (CU)
Styck per CU 40

Bruttovikt per CU (g) 927

Emballagevikt per CU (g) 3

Längd × bredd × höjd (mm) 172 x 172 x 465

CU-volym (dm3) 13

CU-streckkodsnr

7 321011 991839

Försäljnings-/leveransenheter (SKU)
CU per SKU 4

Bruttovikt per SKU (g) 4 608

Emballagevikt per SKU (g) 900

Längd × bredd × höjd (mm) 355 x 355 x 480

SKU-volym (dm3) 60

SKU-streckkodsnr

07321031991833

Lastpall
SKU per lager 6

SKU per last 12

Lastens bruttovikt (kg) 76

Längd × bredd × höjd (mm) 1 200 x 800 x 1 110

Lastens Volym (dm3) 1 065

Dokument
https://mediabank.duni.com/doc/199183_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/199183_PI_en.pdf

Vi finns här för att hjälpa dig.
Support och beställningar:
Telefon: +46 40 106200 
Adress: kundservice.malmo@duni.com
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