
Termin przydatności (w dniach):                                         

paleta 1 680 140 168 201,88 1 200 800 130
warstwa 168 14 16,8 20,188 1 190 790 130
karton 12 1 1,2 1,442 3 950 170 130
sztuka 0,100 0,106 145 195

WAGI ROZMIARY

Ser (wiórki) 100g.

45 dni (temp. od+2 oC do +5 oC)

WIÓRKI 100g.

Euro do 26 kg                                                         
zwykła paleta do 16 kg ilość warstw 10

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych



Termin przydatności (w dniach):                                         

paleta 1 400 140 210,0 255,92 1 200 800 130
warstwa 200 20 30,0 36,56 1 040 700 210
karton 10 1 1,5 1,828 285 130 210
sztuka 0,150 0,156 220 140

Ser (wiórki) 150g.

45 dni (temp. od+2 oC do +5 oC)

WIÓRKI 150g.

Euro do 26 kg                                                         
zwykła paleta do 16 kg ilość warstw 7

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych
WAGI ROZMIARY



Termin przydatności (w dniach):                                         

paleta 2 520 126 504 577,08 1 200 1 000 130
warstwa 180 9 36 41,22 1 170 9 750 120
karton 20 1 4,0 4,58 390 325 120
sztuka 0,200 0,208 145 230

przemysłowa do 30 kg                                                         ilość warstw 14

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych
WAGI ROZMIARY

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

Ser (wiórki) 200g.

WIÓRKI 200g.

365 dni (1 rok) ( temp. od -18 oC do -22 oC), po rozmrożeniu 
spożyć w ciągu 7 dni (temp. od+2 oC do +5 oC)



Termin przydatności (w dniach):                                         

paleta 1 008 126 504,0 571,032 1 200 800 130
warstwa 72 9 36,0 40,788 1 040 700 210
karton 8 1 4,0 4,532 285 130 210
sztuka 0,500 0,514 230 220

Ser (wiórki) 500g.

WIÓRKI 500g.

365 dni (1 rok) ( temp. od -18 oC do -22 oC), po rozmrożeniu 
spożyć w ciągu 7 dni (temp. od+2 oC do +5 oC)

przemysłowa do 30 kg                                                         ilość warstw 14

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych
WAGI ROZMIARY



Termin przydatności (w dniach):                                         

paleta 420 42 420,0 489,384 1 200 800 130
warstwa 60 6 60,0 69,912 1 120 770 230
karton 10 1 10,0 11,652 490 280 230
sztuka 1,0 1,008 220 330

Euro do 26 kg                                                         
zwykła paleta do 16 kg ilość warstw 7

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych
WAGI ROZMIARY

Ser (wiórki) 1 kg.

365 dni (1 rok) ( temp. od -18 oC do -22 oC), po rozmrożeniu 
spożyć w ciągu 7 dni (temp. od+2 oC do +5 oC)

WIÓRKI Rozmiar: 1 kg



Termin przydatności (w dniach):                                         

paleta 210 42 420,0 492,324 1 200 800 130
warstwa 30 6 60,0 70,332 1 120 770 230
karton 5 1 10,0 11,722 490 280 230
sztuka 2,0 2,030 355 330

Euro do 26 kg                                                         
zwykła paleta do 16 kg ilość warstw 7

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych
WAGI ROZMIARY

Ser (wiórki) 2 kg.

365 dni (1 rok) ( temp. od -18 oC do -22 oC), po rozmrożeniu 

WIÓRKI Rozmiar: 2 kg



Termin przydatności (w dniach):                                         

paleta 160 40 480,0 500,8 1 200 800 130
warstwa 32 8 96,0 100,16 1 120 760 275
karton 4 1 12,0 12,52 380 280 275
sztuka 3,0 3,040 355 360

Euro do 26 kg                                                         
zwykła paleta do 16 kg ilość warstw 5

netto                                    
w kg

brutto                    
w kg

długość
/mm/

szerokość
/mm/

wysokość
/mm/

waga palety brutto (rzeczywista) w kg wysokość palety i waga brutto bez europalety

jednostka 
ilość 

opakowań 
jednost.

ilość kartonów zbiorczych
WAGI ROZMIARY

 Ser (wiórki) 3 kg.

45 dni (temp. od+2 oC do +5 oC)

WIÓRKI Rozmiar: 3 kg


	100g
	150 g
	200g
	500g
	1 kg
	2 kg 
	3 kg

