Karmeb - výhradní dovozce zna ky ZUMEX pro

R a SR

Platnost ceníku od: 1.2.2017

LISY AUTOMATICKÉ ZUMEX
PRO ZUMEX ?
Pít ovocný džus znamená pít zdraví
Spot ebitelé to v dí a stále více si uv domují, jak zdravé je pít dobrý, erstvý ovocný džus.
Kdykoli a kdekoli.Ovoce obecn je plné vitamín , minerál a antioxidant . O pomeran i,králi citrus ,
to platí zvlášt . Konzumace pomeran
zabra uje nachlazení a srde ním chorobám, pomáhá trávicímu
systému a zpomaluje bun
né stárnutí. Co m že být lepšího, než mít p ed sebou sklenici erstv
vyma kaného džusu? Tuto skv lou službu mohou nabídnout naši klienti zákazník m díky výrobk m Zumex
a našemu patentovanému systému vyma kávání.

Kdo je Zumex …
Spole nost Zumex pochází ze Špan lska a je sv tovou jedni kou v oblasti výroby džus ze všech
druh ovoce. Je pr kopníkem v oblasti konstrukce, výroby a distribuce automatických lis a odš av ova
pro potraviná ský a maloobchodní trh. Spole nost Zumex je skrze s vou distribu ní sí a pobo ky v USA a
Mexiku p ítomná ve více než 70 zemích. Pokud jde o tržní podíl a p ítomnost v mezinárodním m ítku, je
jednozna
na ele. Zumex má více než 20 let zkušeností. To znamená, že jsme schopni našim klient m
nabídnout univerzální rozsah ešení pro výrobu džus . Široká nabídka výrobk Zumex zajiš uje nalezení
ideální varianty pro každé prodejní místo. Proto vám chceme pomoci, abyste mohli poskytovat co nejlepší
služby a vaši zákazníci si mohli vychutnávat co nej erstv jší a nejp írodn jší džusy.

Základní rady, které lze poskytnout provozovnám nabízejícím

erstvý džus:

- Automatický lis nebo odš av ova (pomeran
nebo více druh ovoce) umíst te na dob e viditelné místo
provozovny.
- Všemi dostupnými nástroji komunikace inzerujte, že nabízíte erstv vyma kaný džus: pomocí cedulí, menu,
karti ek na stole atd.
- Udržujte istotu a co nejlepší vzhled za ízení. Využívejte ovoce k získání pozornosti zákazník .
- Využijte univerzálnosti našich výrobk k zajišt ní v tší rozmanitosti p íchutí. Naše lisy a odš av ova e umí
p ipravit džus z pomeran
, citron , st edn velkých grapefruit , mrkve, ananasu, jablek, hrušek, vodních
meloun , meloun i kiwi.
- Maloobchodní cena džusu musí být p im ená zákazníkovi a zárove rentabilní pro váš podnik. P íliš vysoká
cena zp sobí pokles poptávky. Sí našich prodejc vám ohledn optimální maloobchodní ceny poradí.

Odpov di na Vaše dotazy
AUTOMATICKÉ LISY
Kolik pomeran
je pot eba pro p ípravu p írodního ovocného džusu?
esný po et nelze ur it, protože množství džusu závisí na n kolika faktorech (druh pomeran
200-225 ml džusu však obecn získáte ze t í až ty pomeran
.

,velikost,ro ní doba, atd.),

Jaké druhy ovoce lze vyma kávat?
Automatické lisy je možné použít pro jakýkoli druh citrus (grapefruity, citróny, mandarinky) a dokonce i jiné kulaté ovoce
jako nap . granátová jablka, pokud spl ují dv následující podmínky: jsou co nejkulat jší a mají doporu enou velikost.
Jak veliké ovoce automatický lis zvládne?
Váš obvyklý dodavatel ovoce vás m že zásobovat pomeran i velikostí 6, 7 a 8 (pr
r mezi 65 a 80 mm). To jsou
nejb žn jší a celoro
dostupné velikosti pomeran
ur ených pro p ípravu džusu. Existuje také p íslušenství pro ovoce
s pr
rem menším než 65 mm (kit65), se kterým je možné vyma kávat menší ovoce, nap . mandarinky nebo citróny.
Jaká je záru ní doba na lisy Zumex ?
24 m síc na skryté výrobní vady

SOUL
Nejmenší kompaktní model automatického lisu
Vybavený zabudovanou sb rnou nádobou na vylisované slupky
Bezpe nostní detektory a elektronická ochrana motoru
Ochrana proti vlhkosti
rem 50 až 82 mm,
Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
kulatým tvarem a tvrdou slupkou
• Kapacita zásobníku 3 - 4 ks plod
za 1 minutu
• Produkce 10 ks pomeran
pro kontrolu správné velikosti
• V základní výbav kalibrátor pomeran
používaných pomeran
• Dostupná barevná provedení: erno/St íbrný
•
•
•
•
•

Soul zvyšuje poptávku po
pomeran ovém džusu

Obj. .
ZUM-SOUL

st ední

vysoká

Barva

Rozm ry
(ŠxHxV)

P íkon / Nap tí

ERNÁ/NEREZ

260x435x430 mm

42 W / 240 V

1

Váha netto
17 kg

Cena bez DPH RS
44.900,-

B

LISY AUTOMATICKÉ
ESSENTIAL PRO
• Lis se spustí automaticky pouhým vhozením pomeran e do podava e,
není pot eba ma kat žádné tla ítko (vhodný pro samoobslužné použití)

• Drát ný podava s kapacitou na 4 ks pomeran
• Vybavený 2 sb rnými nádobami na vylisované slupky,
• Sb rná vani ka se sítkem vybavená zapušt ným výpustným obslužným kohoutem
• Samoobslužné ovládání lisování pomocí výpustného kohoutu nebo
• Autostart ovládání pouhým vhozením pomeran e do podava e
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Digitální displej s trvalou indikací po tu zpracovaných pomeran
• Ochrana proti vlhkosti IP-X4

Oranžový

rem 62 až 81 mm,
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
kulatým tvarem a tvrdou slupkou
• V základní výbav kalibrátor pomeran pro kontrolu správné velikosti
používaných pomeran , Citroclean pro snadné išt ní p ístroje
• Dostupná barevná provedení: oranžová, st íbrná, grafitová
• Komunikuje v EŠTIN
Dostupné dopl ky

Grafitový

Lisovací sada D-65 • Sada pro zvýšení polohy pro usnadn ní išt ní pod lisem •
Sada pro zabudování do barové desky • Sada misky 1 ltr.s výpustným kohoutem •
Patentovaný n ž s dynamickým ezem

Poptávka po
pomeran ovém džusu

nízká

st ední

VÝPUSTNÝ OVLÁDACÍ
KOHOUT VANI KY

vysoká

St íbrný

Obj. .
ZUM-3356000000
ZUM-3356100000
ZUM-3356200000

Barva

Ovládání

Rozm ry
(ŠxHxV)

P íkon / Nap tí

oranžová
st íbrná
grafitová

Kohoutem
Kohoutem
Kohoutem

500x475x740 mm
500x475x740 mm
500x475x740 mm

300 W / 240 V
300 W / 240 V
300 W / 240 V

Váha netto

Kapacita
zásobníku

45 kg
45 kg
45 kg

3 ks
3 ks
3 ks

Pr
r
ovoce

Produkce
pomeran

62 - 81 mm
62 - 81 mm
62 - 81 mm

14 ks / min
14 ks / min
14 ks / min

Cena bez DPH RS
98.900,98.900,98.900,-

B
B
B

VERSATILE PRO
• Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 10 kg pomeran
• Vybavený 2 sb rnými nádobami na vylisované slupky,
• Sb rná vani ka se sítkem vybavená zapušt ným výpustným obslužným kohoutem
• Samoobslužné ovládání lisování pomocí výpustného kohoutu
• Obslužné ovládání pomocí naprogramovaného po tu ks s automat.vypnutím
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Digitální displej s trvalou indikací po tu zpracovaných pomeran s možností
programování po tu lisovaných pomeran

• Ochrana proti vlhkosti IP-X4
rem 62 až 81 mm,
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
kulatým tvarem a tvrdou slupkou
• V základní výbav kalibrátor pomeran pro kontrolu správné velikosti
používaných pomeran , Citroclean pro snadné išt ní p ístroje
• Dostupná barevná provedení: oranžová, st íbrná, grafitová
• Komunikuje v EŠTIN

Dostupné dopl ky

Lisovací sada D-65 • Sada pro zvýšení polohy pro usnadn ní išt ní pod lisem •
Sada pro zabudování do barové desky • Sada misky 1 ltr.s výpustným kohoutem •
Patentovaný n ž s dynamickým ezem

Poptávka po
pomeran ovém džusu

nízká

st ední

vysoká

Grafitový

Komunikuje

ESKY

VÝPUSTNÝ OVLÁDACÍ
KOHOUT VANI KY

Obj. .
ZUM-3365000000
ZUM-3365100000
ZUM-3365200000

Barva

Ovládání

Rozm ry
(ŠxHxV)

oranžová
st íbrná
grafitová

kohoutem
kohoutem
kohoutem

500x470x850 mm
500x470x850 mm
500x470x850 mm

P íkon / Nap tí

Váha
netto

300 W / 240 V
300 W / 240 V
300 W / 240 V

54 kg
54 kg
54 kg

2

Kapacita
zásobníku
10 kg
10 kg
10 kg

Pr
r
ovoce

Produkce
pomeran

Cena bez DPH

RS

62 - 81 mm
62 - 81 mm
62 - 81 mm

22 ks / min
22 ks / min
22 ks / min

123.900,123.900,123.900,-

B
B
B

LISY AUTOMATICKÉ
SPEED PRO
• Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomeran
• Vybavený 2 sb rnými nádobami na vylisované slupky, sb rná vani ka se sítkem na džus
bez výpustního kohoutu, odkapová miska

Speed Pro

• Robustní nerezová konstrukce
• Velmi rychlý
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Dostupný ve verzi s digitálním, ovládacím panelem v eštin
• Digitální model je vybaven po ítadlem zpracovaných kus a programátorem pro lisování
aktuáln zadaného po tu pomeran

• Ochrana proti vlhkosti IP-X4
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
• V základní výbav kalibrátor pomeran
Citroclean pro snadné išt ní p ístroje

Dostupné dopl ky

rem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
pro kontrolu správné velikosti používaných pomeran ,

Lisovací sada D-65 • Sada pro zabudování do barové desky •
Prezenta ní sk ka • Patentovaný n ž s dynamickým ezem

Poptávka po
pomeran ovém džusu

Obj. .

Ovládání

ZUM-04837

digitalní

nízká

st ední

Rozm ry
(ŠxHxV)

vysoká

P íkon / Nap tí

Váha netto

Kapacita
zásobníku

300 W / 240 V

60 kg

15 kg

620x640x990 mm

Digitalní ovládání

Pr
r
ovoce
62 - 81 mm

Produkce
pomeran

Cena bez DPH

RS

32 ks / min

144.900,-

B

SPEED PRO SELF-SERVICE
• Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomeran
• Vybavený systémem automatického zapnutí/vypnutí, který se aktivuje pohybem kohoutu,
2 sb rnými nádobami na vylisované slupky, nerezová sb rná vani ka na džus se samooblužným
nerezovým kohoutem, odkapová nerezová miska
• Robustní nerezová konstrukce
• Velmi rychlý
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Velmi jednoduchá obsluha bu personálem nebo si džus mohou nato it p ímo zákazníci
• Ochrana proti vlhkosti IP-X4
rem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
• V základní výbav kalibrátor pomeran pro kontrolu správné velikosti používaných pomeran ,
Citroclean pro snadné išt ní p ístroje
Speed Pro Self-Service

Dostupnédopl ky

Lisovací sadaD-65 • Sadaprozabudování dobarovédesky•
Patentovaný n žs dynamickým ezem

Poptávka po
pomeran ovém džusu
Obj. .

Ovládání

ZUM-04840

kohoutem

nízká

st ední

Rozm ry
(ŠxHxV)
640x700x1040 mm

Vybavený
samoobslužným
kohoutem

vysoká

P íkon / Nap tí

Váha netto

Kapacita
zásobníku

300 W / 240 V

62 kg

15 kg

3

Pr
r
ovoce
62 - 81 mm

Produkce
pomeran

Cena bez DPH

RS

38 ks / min

159.800,-

B

LISY AUTOMATICKÉ
VERSATILE PRO PODIUM
• Automatický lis s dávkovacím košem kapacitou na 10 kg pomeran
• Spojení automatického lisu Zumex Versatile Pro a pod n j umíst ného
mobilního sk

ového podstavce pro odhazování vylisovaných slupek
ový odnímatelný podstavec se 4-mi kole ky (2 s brzdou),
uvnit s odpadní nádobou velkého objemu na vylisované slupky
• Výškov nastavitelná poli ka (3 polohy) pro snadné pln ní lahví Zumex
• Sb rná vani ka se sítkem vybavená zapušt ným nekapajícím výpustným
obslužným kohoutem
• Samoobslužné ovládání lisování pomocí výpustného kohoutu
• Obslužné ovládání pomocí naprogramovaného po tu ks s automat.vypnutím
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Digitální displej s trvalou indikací po tu zpracovaných pomeran s možností
programování po tu lisovaných pomeran
• Ochrana proti vlhkosti IP-X4
rem 62 až 81 mm,
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
kulatým tvarem a tvrdou slupkou
• V základní výbav kalibrátor pomeran pro kontrolu správné velikosti
používaných pomeran , Citroclean pro snadné išt ní p ístroje
• Dostupná barevná provedení: oranžová, st íbrná, grafitová

• Mobilní sk

Dostupné dopl ky

Lisovací sada D-65 • Prezenta ní sk ka •
Patentovaný n ž s dynamickým ezem

Poptávka po
pomeran ovém džusu

Obj. .
ZUM-4365000000
ZUM-4365100000
ZUM-4365200000

st ední

nízká

Grafitový
Oranžový

vysoká

St íbrný

Barva

Ovládání

oranžová
st íbrná
grafitová

kohoutem
kohoutem
kohoutem

Rozm ry
(ŠxHxV)
47x55x165 cm
47x55x165 cm
47x55x165 cm

P íkon / Nap tí

Váha netto

Kapacita
zásobníku

300 W / 240 V
300 W / 240 V
300 W / 240 V

80 kg
80 kg
80 kg

10 kg
10 kg
10 kg

Pr
r
ovoce

Produkce
pomeran

62 - 81 mm
62 - 81 mm
62 - 81 mm

22 ks / min
22 ks / min
22 ks / min

Cena bez DPH

RS

148.800,148.800,148.800,-

SPEED PRO COOLER PODIUM
• Nejlepší zp sob, jak vašim zákazník m nabídnout erstv vyma kaný džus
• Chladicí jednotka s regulací teploty a 7-litrovou nádobou s ukazatelem hladiny a
samoobslužným kohoutem

• Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomeran
• Vybavený p hlednou 7-litrovou nádobou s ukazatelem hladiny s výpustným kohoutem,
chladící jednotkou s regulací teploty džusu, sk ovým podstavcem z nerezové
oceli vybavený 4-mi kole ky z toho 2 s brzdou, odpadní nádobou velkého objemu
na vylisované slupky, odkapovou nerezovou poli kou pro umíst ní sklenice
• Robustní nerezová konstrukce
• Velmi rychlý
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Velmi jednoduchá obsluha
• Ochrana proti vlhkosti IP-X4
rem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
tvrdou slupkou
• V základní výbav kalibrátor pomeran pro kontrolu správné velikosti používaných
pomeran , Citroclean pro snadné išt ní p ístroje
Dostupné dopl ky

Lisovací sada D-65 • Prezenta ní sk ka •
Patentovaný n ž s dynamickým ezem

Poptávka po
pomeran ovém džusu

nízká

st ední

7-litrová nádoba chlazená
se samoobslužným
ventilem

vysoká

Speed Cooler Podium

Obj. .

Ovládání

ZUM-05078

start/stop

Rozm ry
(ŠxHxV)
680x740x1850 mm

P íkon / Nap tí

Váha netto

Kapacita
zásobníku

600 W / 240 V

115 kg

15 kg

4

Pr
r
ovoce
62 - 81 mm

Produkce
pomeran

Cena bez DPH

RS

38 ks / min

198.900,-

B

B
B
B

LISY AUTOMATICKÉ
SPEED PRO SELF-SERVICE PODIUM DRAIN&CLEAN
• Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomeran
• Vybavený systémem automatického zapnutí/vypnutí, který se aktivuje pohybem kohoutu,
sk ovým podstavcem z nerezové oceli vybavený 4-mi kole ky z toho 2 s brzdou, odpadní
nádobou velkého objemu na vylisované slupky, nerezovou sb rnou vani kou na džus
se samooblužným nerezovým kohoutem, odkapovou nerezovou poli kou pro umíst ní sklenice
s nastavitelnou výškou pro pln ní lahví Zumex
• Robustní nerezová konstrukce
• Velmi rychlý
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Velmi jednoduchá obsluha bu personálem nebo si džus mohou nato it p ímo zákazníci
• Ochrana proti vlhkosti IP-X4
rem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
• V základní výbav kalibrátor pomeran pro kontrolu správné velikosti používaných pomeran ,
Citroclean pro snadné išt ní p ístroje
Dostupné dopl ky

Poptávka po
pomeran ovém džusu

Lisovací sada D-65 • Prezenta ní sk ka •
Patentovaný n ž s dynamickým ezem

nízká

st ední

vysoká

Speed Self-Service Podium

Prezenta ní sk

Obj. .

Ovládání

ZUM-05224

kohoutem

Rozm ry
(ŠxHxV)

P íkon / Nap tí

Váha netto

Kapacita
zásobníku

300 W / 240 V

104 kg

15 kg

680x720x1760 mm

ka malá

Vybavený
samoobslužným
kohoutem

Pr
r
ovoce
62 - 81 mm

Produkce
pomeran

Cena bez DPH

RS

38 ks / min

198.900,-

B

Produkce
pomeran

Cena bez DPH

RS

38 ks / min

183.900,-

B

SPEED PRO TANK PODIUM DRAIN&CLEAN SYSTEM
• Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomeran
• Vybavený p hlednou 5-litrovou odnímatelnou nádobou na erstv vyma kaný džus s výpustným
kohoutem , sk ovým podstavcem z nerezové oceli vybavený 4-mi kole ky z toho 2 s brzdou, odpadní
nádobou velkého objemu na vylisované slupky, odkapovou nerezovou poli kou pro umíst ní sklenice
s nastavitelnou výškou pro pln ní lahví Zumex
• Robustní nerezová konstrukce, Velmi rychlý
• Dvojitý magnetický bezpe nostní detektor, elektronická ochrana motoru
• Velmi jednoduchá obsluha
• Ochrana proti vlhkosti IP-X4
rem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
• Lisuje kalibrované citrusové plody s pr
• V základní výbav kalibrátor pomeran pro kontrolu správné velikosti používaných pomeran ,
Citroclean pro snadné išt ní p ístroje

Dostupné dopl ky

Poptávka po
pomeran ovém džusu

VÝPUSTNÝ KOHOUT
SB RNÉ VANI KY

Lisovací sada D-65 • Prezenta ní sk ka •
Patentovaný n ž s dynamickým ezem

nízká

st ední

vysoká

5-litrová nádoba na džus

Obj. .
ZUM-05227

Ovládání
digitální

Rozm ry
(ŠxHxV)
680x720x1760 mm

P íkon / Nap tí

Váha netto

Kapacita
zásobníku

300 W / 240 V

104 kg

15 kg

5

Digitalní ovládání

Pr
r
ovoce
62 - 81 mm

ÍSLUŠENSTVÍ LIS
LISOVACÍ SADA D-65

Sada

65 Essential

Sada

65 Versatile

Sada

65 Speed

Speciáln na citrony, limetky,
mandarinky s pr
rem menším
než 65 mm
Voliteln pro modely: všechny
automatické lisy Zumex mimo
modelu Minex
Obj. .

Cena bez DPH RS

ZUM-33038000

8.500,-

SADA PRO BAROVÉ DESKY

Obj. .

B

Cena bez DPH RS

ZUM-33028000

Sada pro modely
Essential / Versatile

8.500,-

Obj. .

B

Cena bez DPH RS

ZUM-33029000

8.500,-

Sada pro modely Speed

Umož uje pod bar umístit nádobu na slupky

Umož uje pod bar umístit nádobu na slupky

Voliteln pro modely: Zumex Essential,
Zumex Versatile

Voliteln pro modely: Zumex Speed

Obj. .
ZUM-330908000
ZUM-330909000
ZUM-330910000

Cena bez DPH
Oranžová
St íbrná
Grafitová

8.600,8.600,8.600,-

B

RS
B
B
B

Obj. .
ZUM-33909000

Cena bez DPH
Pro modely Speed

18.800,-

RS
B

SADA PRO ZVÝŠENÍ POLOHY
Sb rná nádoba na džus s výpustním kohoutem

Umož uje zvýšit polohu za ízení a tím usnadnit išt ní baru pod lisem

ibližný objem: 1l

ty i noži ky délky 7,5 cm, které se šroubují do podstavy lisu.

Voliteln pro model: Essential Basic

Voliteln pro modely: Zumex Essential, Zumex Versatile

Obj. .

Cena bez DPH

ZUM-330049000

PREZENTA NÍ SK

KA

Malá prezenta ní sk

2.980,-

ka Zumex

Velká prezenta ní sk

RS
B

ka Zumex

Za ízení z nerezové oceli pro umíst ní lahví
erstv vyma kaným džusem do ledu.
Dostupná ve dvou velikostech

Obj. .
ZUM-33905000

Cena bez DPH
Prezenta ní sk

ka malá

43.900,-

RS

Obj. .

B

ZUM-33910000
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Cena bez DPH
Prezenta ní sk

ka velká

72.800,-

RS
B

ÍSLUŠENSTVÍ LIS
DYNAMICKÝ

CITROCLEAN

EZNÝ SYSTÉM „DCS“

istící prost edek na lisy a odš avova e
Balení PE láhev bez rozprašova e 2 kg
Vynikajícím zp sobem istí veškeré nerezové sou ásti a
díly lis na citrusy nebo jiné dru hy o voce a zeleniny
Zaru uje bezproblémové rozpoušt ní usa zenin na bázi
cukr a ovocných kyselin ze vše ch n erezových a
plastových sou ástí t chto za ízení.

Patentovaný systém p lení citrus
Pohyblivý n ž zajiš uje istý ez citrusem
Džus bez kousk
ry díky dyna mickému
ezu nože p i p lení citrus
Možno použít u všech model au toma tických
lis ZumeX (mimo modelu Mine x)

Obj. .

Cena bez DPH

ZUM-00536

3.800,-

RS

Obj. .
ATO-16839181

B

Obsah
1 kg

Cena bez DPH
190,-

RS
C

LAHVI KY Zumex
Obaly navržené pro uchování organoleptických vlastností
erstv vyma kaného džusu
Mlé né provedení lahvi ek speciáln vyvinuté pro fresh
Lahvi ky jsou dodávány bez vyobrazených etiket
Možnost výroby lahví na zakázku s izp sobenými
etiketami.
Záruky kvality a hygieny
- Vysokohustotní polyetylen (HDPE) ur ený pro potraviny
- Obaly se dodávají zaplombované (krom 1/4 l), aby byla
zachována hygieni nost produktu
- Uzáv ry jsou vybavené plombou - kroužkem indikujícím
neporušenost obalu
- Balicí systém sestává z kartónové krabice a uzav eného
vnit ního sá ku
Dostupné objemy 1/4 l, 1/2 l, 1 l, 2 l
Obj. .

Obsah

Váha
1 ks lahvi ky

Po et ks
/ box

Po et ks
/ paleta

Rozm r
palety

ZUM-3811000000
ZUM-3822000000
ZUM-3823000000
ZUM-3824000000

0,25 ltr.
0,50 ltr.
1 ltr.
2 ltr.

20 g
30 g
45 g
85 g

320
198
100
50

3840
2376
1200
600

120x80x240 cm
120x80x240 cm
120x80x240 cm
120x80x240 cm

Cena bez DPH
/ 1 box
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz

Váha lahvi ek je v etn uzáv ru

i paletovém odb ru si vyžádejte aktuální výho dn jší cen y.
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