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Varenummer 5051

Gastronorm bakke, 33x27x6,5cm, 3600
ml, aluminium, 3600 ml, rektangulær,
1/2 GN
Egnet til frys
Stabil
Kraftig kvalitet
Praktisk

Produktbeskrivelse

1/2 Gastronormbakker fås i flere indholdsstørrelser og dækker dermed de forskellige behov man måtte have med hensyn til opbevaring, tilberedning,
opvarmning og servering. Rullekanten gør det nemt at sætte et låg fast på bakken og er samtidig med til at gøre bakken stabil. Aluminium kan anvendes til de fleste fødevarer, samt bruges i både almindelig ovn og mikrobølgeovn.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Gastronorm bakke

Features

Rektangulær, 1/2 GN

Materiale

Aluminium

Længde/dybde

33 cm

Bredde

27 cm

Højde

6.5 cm

Vægt, netto

41 g

Rumindhold, brutto

3600 ml

Tykkelse

100 micron

Kanttype

Rullekant

Volumen af rum

3600 ml

Certifikater

Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler

1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Aluminium bør ikke anvendes til syreholdige eller salte fødevarer. Aluminium bør ikke anvendes til ren alkohol.

Temperaturtolerance

Ved temperatur -40°C til +60°C i ubestemt tid og op til +350°C i max 4 timer.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.

PROD18616

505102

Forpakning
Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

Enhed

100 stk

57 cm

28.5 cm

33.8 cm

5703538111099

pk

10 stk

56.5 cm

27 cm

11 cm

5703538111082

stk

1 stk
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Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i
kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

Produktet er frysesikkert.

Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.

Produktet er lavet af
aluminium.

Produktet kan bruges i ovnen.
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