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Karta katalogowa produktu:

 

Dzbanek filtrujący AQUAPHOR Smile + wkład magnezowy A5 mg, fuksjowy
Lekki i kompaktowy dzbanek filtrujący przeznaczonych do małych
przestrzeni, wyposażony w wygodną uchylną pokrywkę z systemem
"Flip-top&quot
Dzbanek filtrujący AQUAPHOR Smile to lekki i poręczny dzbanek dla
całej rodziny. Posiada nowoczesny i ergonomiczny design. bardzo
wygodny w użytkowaniu. Dostępny w ciekawej kolorystyce. Jest bardzo
kompaktowy, zajmuje niewiele miejsca. Mieści się w drzwiach lodówki,
zapewniając dodatkową przestrzeń w kuchni, nawet gdy nie jest zbyt
duża
Dzbanek wykonany jest z bezpiecznych materiałów, dopuszczonych do
kontaktu z żywnością i nie zawierających BPA. Jest lekki i bardzo
wygodny w użytkowaniu
Wydajność do 350litrów
Pojemność dzbanka 2,9 L (12 szklanek)
Kolor fuksjowy

Cena 34,48 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 281721
Numer dostawcy AQ1011-13
Numer Celcen 19-01769-945
Kod kreskowy 4744131013473
Nazwa produktu Dzbanek filtrujący AQUAPHOR Smile + wkład magnezowy A5 mg, fuksjowy
Opis lekki i kompaktowy dzbanek filtrujący przeznaczonych do małych przestrzeni, wyposażony w

wygodną uchylną pokrywkę z systemem "Flip-top" dzbanek filtrujący AQUAPHOR Smile to lekki i
poręczny dzbanek dla całej rodziny. Posiada nowoczesny i ergonomiczny design. bardzo
wygodny w użytkowaniu. Dostępny w ciekawej kolorystyce. Jest bardzo kompaktowy, zajmuje
niewiele miejsca. Mieści się w drzwiach lodówki, zapewniając dodatkową przestrzeń w kuchni,
nawet gdy nie jest zbyt duża; dzbanek wykonany jest z bezpiecznych materiałów,
dopuszczonych do kontaktu z żywnością i nie zawierających BPA. Jest lekki i bardzo wygodny w
użytkowaniu; wydajność do 350litrów; pojemność dzbanka 2,9 L (12 szklanek); kolor fuksjowy

Kategoria Czajniki
Klasa Standard
Marka AQUAPHOR
 

Kolor
Kolor Fiołkowy
 

Cecha
Produkt Dzbanek filtrujący
Typ Do wody
Rodzaj 2,9l
W ofercie od 2021-05
 

Wymiary
Pojemność (ml) 2900
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
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Dzbanek filtrujący AQUAPHOR Smile + wkład magnezowy A5 mg, fuksjowy
Hit Standard
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 4 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

          

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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