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Link do produktu: https://elhandel.pl/podklad-zloty-okragly-fala-40-cm-p-922.html

Podkład złoty
okrągły fala 40
cm
Cena

3,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

P3466

Kod producenta

9140

Kod EAN

2340000008667

Producent

Cuki Alfatec

Opis produktu
Przedstawiamy okrągły gruby falowany podkład pod tort 40 cm wyprodukowany we Włoszech.
Podkłady okrągłe pod torty, ciastka, ciasteczka oraz inne wypieki.
Przydatne w przypadku organizacji przyjęcia imieninowego i urodzinowego, chrzcin, pierwszej komunii, wesela, etc.
Rewelacyjnie sprawdzą się zarówno w polskich domach, jak i równie w restauracjach, salach weselnych i bankietowych, itp.
Bardzo często odbiorcami naszych podkładów są także firmy cateringowe, cukiernie oraz piekarnie.
Podkłady są pokryte z jednej strony złotym laminatem.
Posiadają falowany brzeg.
Wystarczy wyłożyć tort czy ciastka lub owoce na nasz podkład i gotowe.
Możesz bezpośrednio od początku tworzenia tortu kłaść biszkopty już na nasz podkład.
Solidny, praktyczny i elegancki.
Odporny na wodę i tłuszcz.
Cena za sztukę.
Wykonanie:
Materiał: tektura introligatorska, złoty laminat
Produkt nie chłonie zapachów, nie nasiąka płynami.
Łatwy w czyszczeniu i użytkowaniu.
Wykonany z materiałów bezpiecznych dla zdrowia i neutralnych dla żywności.
Certyfikat zgodności z wymaganiami dotyczącymi kontaktu z żywnością

Wymiary:
Średnica: 40 cm
Grubość: +/- 1,5 mm
Gramatura: 2000 g m/2
Wykonane ze sztywnej tektury i pokryte złotym laminatem

wygenerowano w programie shopGold

Pozostałe produkty Cuki Alfatec
PRODUCENT
Cuki Alfatec to firma zorientowana na potrzeby Klientów i na wyzwania stawiane przez rynek. Wachlarz doskonale dobranych
działań oraz procesów to zapewnienie jakości, konkurencyjnych cen, szybkiej dostawy oraz niezawodnej obsługi. Wyróżnia nas
nieustanne dążenie do pełnej satysfakcji klienta oraz utrzymywanie najwyższych standardów środowiskowych z
uwzględnieniem potrzeb naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Jesteśmy zaufanym producentem kompleksowej
oferty opakowań aluminiowych oraz dostawcą opakowań papierowych. Stale wprowadzamy na rynek nowe produkty oraz
dostarczamy niestandardowe rozwiązania, w zgodzie i z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Cuki Alfatec plasuje się w czołówce firm produkujących foremki aluminiowe. Jesteśmy liderem w dystrybucji artykułów
opakowaniowych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Nasz obszar działania obejmuje: foremki aluminiowe, formy
papierowe, foremki drewniane, produkty dla branży piekarniczej, gastronomicznej oraz masarniczej.
Nasze flagowe produkty to m.in. foremki aluminiowe, foremki aluminiowe do zgrzewu, folie aluminiowe, wieczka, tulipany,
muffiny, spersonalizowane opakowania papierowe, podkłady pod torty, papier do pieczenia, serwetki dekoracyjne, foremki
papierowe, foremki drewniane, akcesoria do cukiernictwa oraz produkty do cateringu.
Zobacz pozostałe prodkuty OFERTA
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