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

paleta /pallet 720 60 741,6 774 1150 750 1050
warstwa /layer 144 12 148,3 154,8 1150 750 210
tacka /tray 12 1 12,36 12,9 360 190 210
sztuka /item 1 1,030 1,06 60 90 200

kontener 20' towar bez palet
/container 20' without pallets

palety/pallets sztuki /pcs.

119504

22320

21600 25

kontener 20' towar na paletach 
 /container 20' goods on pallets

kontener 40' towar na paletach
/container 40' goods on pallets

sztuki /pcs. sztuki /pcs. palety/pallets

Ilości kontenerowe - europaleta 
/Container quantities - EUR pallet

VAT VAT rate 5%

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)

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

800 ilość warstw / layers 5

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

kod CN CN CODE 04012091

  kod jednostkowy EAN Unit bar code 5907809284295
kod zbiorczy EAN Bar code of the collective packaging 5907809284301

                 Polmlek Mleko Łagodne bez laktozy 2,0% (12x1L) /Polmlek Łagodne Factose Free Milk 2,0% (12x1L)
PKWiU PKWiU code 10.51.11.0

Termin przydatności (dni): ofertowy      
180

Expiry date (days): offer          

                 Polmlek Mleko Łagodne bez laktozy 2,0% (12x1L)
              Polmlek Łagodne Factose Free Milk 2,0% (12x1L)



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

paleta /pallet 720 120 740 776,4 1200 800 1090
warstwa /layer 144 24 148 155,28 1200 800 218
tacka /tray 6 1 6 6,47 190 190 218
sztuka /item 1 1,028 1,070 60 90 200

kontener 20' towar bez palet
/container 20' without pallets

palety/pallets sztuki /pcs.

119504

22320

21600 25

kontener 20' towar na paletach 
 /container 20' goods on pallets

kontener 40' towar na paletach
/container 40' goods on pallets

sztuki /pcs. sztuki /pcs. palety/pallets

Ilości kontenerowe - europaleta 
/Container quantities - EUR pallet

VAT VAT rate 5%

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)

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

800 ilość warstw / layers 5

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

kod CN CN CODE 04012091

  kod jednostkowy EAN Unit bar code 5907809284295
kod zbiorczy EAN Bar code of the collective packaging 5907809284752

                 Polmlek Mleko Łagodne bez laktozy 2,0% (6x1L) /Polmlek Łagodne Factose Free Milk 2,0% (6x1L)
PKWiU PKWiU code 10.51.11.0

Termin przydatności (dni): ofertowy      
180

Expiry date (days): offer          

                 Polmlek Mleko Łagodne bez laktozy 2,0% (6x1L)
              Polmlek Łagodne Factose Free Milk 2,0% (6x1L)


	Polmlek_mleko_Łagodne 12 szt.
	Łagodne 2,0% kontenery 12 szt.

	Polmlek_mleko_Łagodne 6 szt.
	Łagodne 2,0% kontenery 6 szt.


