TERMO-TAŠKY ROZVÁŽKOVÉ * TERMO-TAŠKY DONÁŠKOVÉ
THERMO-TRANSPORTTASCHEN
Všechny rozvážkové tašky obsahují tvrdé termo izolaèní dno a
omyvatelnou vnitøní vložku.
Všetky tašky urcené na rozvoz obsahujú tvrdé termo izolacné dno
a umyvate¾nú vnutornú vložku.
Sämtliche Transporttaschen verfügen über einen harten Thermoboden
und eine waschbare Inneneinlage.

Termo-taška rozvážková "Typ 6" 41 x 46 x 18 cm
Termo-taška donášková "Typ 6" 41 x 46 x 18 cm
Thermo-Transporttasche "Typ 6" 41 x 46 x 18 cm
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Ideální pro rozvoz až 6 ks pizza krabic.
Ideálne pre rozvoz až 6 ks pizza krabic.
Geeignet für den Transport von bis zu 6 Pizzakartons.

Termo-taška rozvážková "Typ 6 plus" 41 x 55 x 18 cm
Termo-taška donášková "Typ 6 plus" 41 x 55 x 18 cm
Thermo-Transporttasche "Typ 6 plus" 41 x 55 x 18 cm
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Ideální pro rozvoz až 6 ks pizza krabic
plus další místo na ostatní jídla.
Ideálne pre rozvoz až 6 ks pizza krabic
plus dalšie miesto na ostatné jedlá.
Geeignet für den Transport von bis zu 6 Pizzakartons
plus Raum für weitere Gerichte.

Termo-taška rozvážková "Typ 10" 41 x 46 x 36 cm
Termo-taška donášková "Typ 10" 41 x 46 x 36 cm
Thermo-Transporttasche "Typ 10" 41 x 46 x 36 cm
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Ideální pro rozvoz 4 až 10 ks pizza krabic.
Ideálne pre rozvoz 4 až 10 ks pizza krabic.
Geeignet für den Transport von 4 bis 10 Pizzakartons.

Termo-taška rozvážková "Typ 10 plus" 41 x 55 x 36 cm
Termo-taška donášková "Typ 10 plus" 41 x 55 x 36 cm
Thermo-Transporttasche "Typ 10 plus" 41 x 55 x 36 cm
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Ideální pro rozvoz 4 až 10 ks pizza krabic
plus další místo na ostatní jídla.
Ideálne pre rozvoz 4 až 10 ks pizza krabic
plus dalšie miesto na ostatné jedlá.
Geeignet für den Transport von 4 bis 10 Pizzakartons
plus Raum für weitere Gerichte.
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