
Duurzame vershoudbakjes met kwaliteit waarop je kunt
vertrouwen

MasterSeal Eco N1170710 vershoudbakjes set 3-delig
Masterseal Eco vershoudbakjes set 3x 0,8L

N1170710  

 

 Kies voor duurzaamheid met de Tefal Masterseal Eco vershoudbakjes. Gemaakt van 85% ISCC-gecertificeerd
bio-based* kunststof, kwaliteit waarop je kunt vertrouwen! Dit milieuvriendelijke vershoudbakje houdt eten 2x
langer vers, is 100% lekvrij en vaatwasmachinebestendig. De verschillende formaten zijn handig voor zowel thuis
als onderweg. Bovendien maakt dit vriezer- en magnetronbestendige, herbruikbare vershoudbakje het bewaren,
invriezen en opwarmen van je gerechten een fluitje van een cent. *De op fossiele grondstoffen gebaseerde
kunststoffen worden zoveel mogelijk vervangen door biologische grondstoffen waardoor we het milieu
beschermen, bakje voor bakje! Toegewezen via ISCC-massabalansmethode.

 



PRODUCTVOORDELEN

Eco-vriendelijk ontwerp
Gemaakt met 85% gecertificeerd bio-based* kunststof voor een duurzaam product met
beperkte impact op het milieu. *De op fossiele grondstoffen gebaseerde kunststoffen worden
zoveel mogelijk vervangen door biologische grondstoffen waardoor we het milieu beschermen,
bakje voor bakje! Toegewezen via ISCC-massabalansmethode.

Gecertificeerd duurzaam materiaal
Gemaakt van officieel ISCC-gecertificeerd* materiaal voor duurzame kwaliteit waar je op kunt
vertrouwen. *Het certificaat garandeert de traceerbaarheid van de bio-based grondstoffen.

100% lekvrij
De ideale milieuvriendelijke oplossing voor het bewaren en meenemen van eten, zonder risico
op lekken!

100% hygiënisch
Voorkomt schimmelvorming dankzij de speciale MasterSeal technologie in de rand van de
deksel. Dit zorgt voor blijvende versheid en hygiëne

Vaatwasmachinebestendig
De vershoudbakjes zijn vaatwasmachinebestendig, voor uitzonderlijk dagelijks gemak

100% vriezerbestendig
100% vriezerbestendig, deze milieuvriendelijke vershoudbakjes set is ontworpen om
temperaturen tot -40°C te weerstaan

Magnetronbestendig
Verwarm je gerechten gemakkelijk op in een van de vershoudbakjes



POS in winkelPOS in winkel

verpakkingverpakking

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Duurzaamheid & kwaliteit
Duurzaam geproduceerd met uitzonderlijke know-how en vakmanschap voor kwaliteit die
gemaakt is om lang mee te gaan

 

PRODUCTFOTO'S
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

OVERIGE KENMERKEN
Vaatwasmachinebestendig Ja

Geschikt voor magnetron Ja

100% lekvrij Ja

Geschikt voor de vriezer Ja

[Scale] Ja

Land van herkomst Germany

LOGISTIEKE DATA CMMF : 3110601030

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 4168430012744
EAN UC :

2 28 5 140
C20 :
C40 :
HQ4 :

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 198 x 140 x 168

gewicht 0.585 (KG)


