Csomagolás

Mert csomagolni szükséges

Alufólia, folpack, sütőpapír
YES folpack

háztartási folpack
Adatok (termékkód):

Adatok (termékkód):

-- 20 m (FOL20)
-- 30 m (FOL30)
-- 50 m (FOL45)

-- 300 m, 30 cm (YESFOL30030)
-- 300 m, 45 cm (YESFOL30045)

YES grill alufólia

YES alufólia
Adatok (termékkód):

Adatok (termékkód):

-- 10 m, 29 cm (YESALU10)
-- 150 m, 30 cm
(YESALU150)
-- 20 m, 29 cm (YESALU20)
-- 30 m, 29 cm (YESALU30)

-- 100 m, 38,5 cm (YESALU10040)
-- 8 m, 38,5 cm (YESGRILL)

YES alufólia dobozban
Adatok:

Adatok (termékkód):

-- 100 m, 29 cm széles
-- vágóéles dobozban

-- 150 m, 45 cm széles,

Termékkód:

Termékkód:

YESALU100D

YESALU15045

YES sütőpapír

íves sütőpapír

Termékkatalógus 2015

YES alufólia, 11 micron

Adatok (termékkód):

Adatok:

-- íves, lapméret:
40 x 60 cm /500 ív
(SÜT4060)
-- íves, lapméret:
57 x 98 cm /500 ív
(SÜT5798)
-- rollnis, szilikonos 200 m, 57 cm
(süt57200)

-- 8 m

Termékkód:
YESS8
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Csomagoló papírok
zsírálló háztartási
csomagolópapír
Adatok
-- 5 íves, 60 x 80 cm

Termékkód

középfinom háztartási
csomagolópapír
Adatok (termékkód)
-- 5 íves, 70 x 100 cm (HT5K)
-- 5 íves, 80 x 120 cm (HT5N)

FETTI

húscsomagoló papír, speciális
összetétel, papír és fólia
Adatok (termékkód)

Adatok

-- 5 kg 30 * 30 cm (HÚS5)
-- 10 kg 30 * 40cm (HÚS10)
-- 15 kg 40 * 60cm (HÚS15)

-- 60 x 80 cm, 20 kg

középfinom csomagolópapír, íves

Termékkód
KALAPCS20P

speciális csomagoló selyempapír

Adatok (termékkód)

Adatok (termékkód)

-- 70 x 100 cm, 10 kg,
70 gr/m2/ (KF10100) cs
-- 80 x 120 cm, 10 kg,
65 gr/m2/ (KF80120) cs

-- 60 x 80 cm, 10 kg,
28 gr/m2 (SPEC6080)
-- 70 x 100 cm, 10 kg,
28 gr/m2 (SPEC70100)

nátroncsomagoló papír, íves
Adatok
-- 90 x 126 cm, 10 kg,
90 gr/m2

Termékkód
NAT90126cs
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kalapcsomagoló papírcm, 20 kg
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pergamenpótló papír, íves
Adatok (termékkód)
-- 60 x 80 cm, zsírálló, 10 kg,
30 gr/m2/PER306080
-- 60 x 80 cm, zsírálló, 10 kg,
40 gr/m2/PER406080
-- 60 x 80 cm, zsírálló, 10 kg,
50 gr/m2/PER506080

Zacskók, tasakok
általános zacskó

sütőipari zacskó
Adatok (termékkód)

Adatok (termékkód)

-- 0,5 kg (ÁT05)
-- 1 kg (ÁT1)
-- 2 kg (ÁT2)
-- 3 kg (ÁT3)
-- 5 kg (ÁT5)

-- 0,5 kg (ST05)
-- 1 kg (ST1)
-- 1,5 kg (ST15)
-- 2 kg (ST2)

aprócikk zacskó

simítózáras tasak
Adatok (termékkód)

Adatok (termékkód)

-- 5 dkg (AZ5)
-- 10 dkg (AZ10)
-- 20 dkg (AZ20)
-- 25 dkg (AZ25)

-- 40 x 60 (SIMI4060)
-- 60 x 80 (SIMI6080)
-- 70 x 100 (SIMI70100)
-- 80 x 120 (SIMI80120)
-- 100 x 150 (SIMI100150)
-- 120 x 180 (SIMI120180)
-- 150 x 200 (SIMI150200)
-- 170 x 230 (SIMI170230)
-- 180 x 250 (SIMI180250)
-- 200 x 300 (SIMI200300)
-- 220 x 310 (SIMI220310)
-- 250 x 350 (SIMI250350)
-- 300 x 400 (SIMI300400)
-- 350 x 450 (SIMI350450)

uzsonnás tasak
Adatok (termékkód)
-- 200 x 300 mm, 2 l
(UZSIK200300)
-- 250 x 350 mm, 3 l
(UZSIK250350K)
-- 300 x 400 mm, 5 l
(UZSIK300400)
-- 300 x 500 mm, 6 l
(UZSIK300500)

Termékkatalógus 2015
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Zsineg
JUTA kötözőzsineg
Adatok (Termékkód)
-- 100 gr-os, 120 m-es,
120 darab/ karton
(ZSINEG102225)

-- 200 gr-os, 120 m-es,
50 darab/ karton
(ZSINEG2125)

-- 500 gr-os, 110 m-es,
20 darab/ karton
(ZSINEG2040)

-- Nemzeti színű zsineg 100 m
(nemzeti)

Zsákok
körszövött (takarmány) zsák
Adatok

Adatok

-- 60 x 120 cm-es, 50 kg

-- 10 mikronos

Termékkód

Termékkód

KÖRSZZS

kutya

3 rétegű NÁTRON papírzsák

sittes zsák

Adatok

Adatok (termékkód)

-- 25 kg, 3 rétegű (PZSÁK4580)
-- 50 kg, 3 rétegű (PZSÁK5594)
-- 50 kg teherbírású, 55 x 85 cm,
(PZSÁK558518)
-- 60 kg, 3 rétegű (PZSÁK60105)

-- 55 x 110 cm, erős
(SITT55110)
-- 150 mikronos, 70 x 110 cm
(sitt70110)

szemeteszsák
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kutyaürülék felszedő zacskó

húzófüles szemeteszsák
Adatok (termékkód)

Adatok (termékkód)

-- 20 liter, 49 x 50 (yes20)
-- 25 liter, 49 x 55 (yes25)
-- 60 liter, 55 x 65 (yes60)
-- 110 liter, 60 x 100 (yes110)
-- 135 liter, 70 x 110 (yes135)
-- 160 liter, 80 x 120
(yes160ext)

-- 25 liter, 50 x 55 (yeshf25)
-- 40 liter, 55 x 62 (yeshf40)
-- 70 liter, 60 x 80 (yeshf70)
-- 110 liter, 65 x 93 (yeshf110)
-- 160 liter, 75 x 93 (yeshf160)
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KERESKEDELEM

LOGISZTIKA

GYÁRTÁS
Termékkatalógus 2015
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