
netto /net brutto /gross długość /length szerokość /width wysokość /height

paleta /pallet 3 432 132 446,16 489,98 12000 8000 1100

warstwa /layer 312 12 40,56 44,54 12000 8000 100

tacka /tray 26 1 3,38 3,712 300 230 100

sztuka /item 1 0,130 0,136 15 90 90

ilość warstw /layers waga palety brutto (rzeczywista) w kg /pallet gross weight (kg)

11 491,16 (+23 kg paleta) 

jednostka /unit 

ilość opakowań 

jednost.                 
/unit quantities

ilość kartonów 

zbiorczych    
/quantity of outercase

Wysokość palety i waga brutto bez europalety /Dimensions without pallet

WAGI /WEIGHT (kg) ROZMIARY /SIZE (mm)

kod CN CN CODE 4063039
VAT VAT rate 5%

kod zbiorczy EAN Bar code of the collective packaging 5904716004848

kod zbiorczy EAN - MIX Bar code of the collective packaging - mix _

PKWiU PKWiU code _

  kod jednostkowy EAN Unit bar code 5904716004831

POLMLEK Ser topiony Gouda

POLMLEK Gouda ser topiony plastry 130g                                                               

POLMLEK Gouda processed cheese slices 130g

Termin przydatności (miesiące): ofertowy      
147

Expiry date (months): offer          



netto /net brutto /gross długość /length szerokość /width wysokość /height

paleta /pallet 3 432 132 446,16 489,98 12000 8000 1100

warstwa /layer 312 12 40,56 44,54 12000 8000 100

tacka /tray 26 1 3,38 3,712 300 230 100

sztuka /item 1 0,130 0,136 15 90 90

POLMLEK Ser topiony z szynką

POLMLEK ser topiony z szynką 130g                                                                                  

POLMLEK processed cheese with ham slices 130g

Termin przydatności (miesiące): ofertowy      
147

Expiry date (months): offer          

PKWiU PKWiU code _

  kod jednostkowy EAN Unit bar code 5904716004794
kod zbiorczy EAN Bar code of the collective packaging 5904716004800

kod zbiorczy EAN - MIX Bar code of the collective packaging - mix _

kod CN CN CODE 4063039
VAT VAT rate 5%

ilość warstw /layers waga palety brutto (rzeczywista) w kg /pallet gross weight (kg)

11 491,16 (+23 kg paleta) 

jednostka /unit 

ilość opakowań 

jednost.                 
/unit quantities

ilość kartonów 

zbiorczych    
/quantity of outercase

Wysokość palety i waga brutto bez europalety /Dimensions without pallet

WAGI /WEIGHT (kg) ROZMIARY /SIZE (mm)


