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Varenummer 5725

Bespisningsbakke, 15,9x10,9x3,8cm, 430
ml, aluminium, 1-rums, 430 ml
Holder maden varm
God løsning til transport af portionsservering
Nem servering

Produktbeskrivelse

Aluminium biretsbakken kan anvendes til næsten alle fødevarer, samt bruges i både almindelig ovn og mikrobølgeovn. Er en god og nem løsning til portionsservering. Ved at anvende de tilhørende låg forbliver indholdet varmt i længere tid.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Bespisningsbakke

Materiale

Aluminium

Længde/dybde

15.9 cm

Bredde

10.9 cm

Højde

3.8 cm

Vægt, netto

6.2 g

Vægt, brutto

6.15 g

Rumindhold, brutto

430 ml

Tykkelse

60 micron

Kanttype

Rullekant

Antal rum

1-rums

Volumen af rum

430 ml

Certifikater

Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler

(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 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.

PROD18648

572501

Forpakning
Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

Enhed

2200 stk

58 cm

38.5 cm

55.5 cm

8007626014666

pk

2200 stk

0 cm

0 cm

0 cm

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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