
Dozownik do płatków 
śniadaniowych, podwojny

GTIN 4015613531793
Nr art. 500378

Cerealienspender, doppelt

GTIN 4015613531793
Art.-Nr. 500378

• stelaż w kolorze srebrnym, lakierowana blacha stalowa
• pojemnik: tworzywo sztuczne, odporne na zarysowania,
   pojemność: 3,5 litra każdy
• dozowanie poprzez przekręcenie pokrętła,
   bez zbędnego kruszenia
• nadaje się do misek do wysokości 7,5 cm
• łatwy demontaż do czyszczenia
• wymiary: szer. 360 x gł. 170 x wys. 395 mm
• możliwość montażu na ścianie (materiały do
   zamocowania nie wchodzą w zakres dostawy)

• Gestell silber, Stahlblech lackiert
• Behälter: Kunststoff, kratzfest,
   Inhalt: je 3,5 Liter
• Krümelfreies Portionieren durch einfaches Drehen
• Geeignet für Schalen bis zu einer Höhe von 7,5 cm
• Einfache Reinigung, leicht auseinander zu nehmen
• Maße: B 360 x T 170 x H 395 mm
• Geeignet zur Wandmontage
   (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

łatwy demontaż
do czyszczenia
Easy cleaning
and easy to take apart
Einfache Reinigung,
leicht auseinander zu nehmen

Idealny do serwowania płatków podczas śniadania
Dozownik do płatków śniadaniowych odmierza żądaną
ilość bez zbędnego kruszenia. Musli, płatki kukurydziane
lub orzechy zachowują świeżość i aromat przez długi czas. 

Ideal for breakfast buffets
The cereal dispenser dispenses the desired
quantity without crumbs. Muesli, cornflakes, cereal
and nuts stay fresh and aromatic for a long time.

Ideal für Frühstücksbuffets
Der Cerealienspender portioniert krümelfrei die
gewünschte Menge. Müsli, Cornflakes, Getreide
oder Nüsse bleiben lange frisch und aromatisch. 

Idealny do serwowania płatków 
podczas śniadania
Ideal for breakfast buffets
Ideal für Frühstücksbuffets

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. • Subject to technical modifications and errors. • Technische Änderungen vorbehalten.

Cereal dispenser, double

GTIN 4015613531793
Code-No. 500378

• Silver frame, lacquered steel sheet
• Container: plastic, scratch-proof,
   capapcity: 3,5 litres each
• Crumb-free portioning with a simple twist
• Suited for dishes with a height of up to 7,5 cm
• Easy cleaning and easy to take apart
• Size: W 360 x D 170 x H 395 mm
• Suitable for wall mounting
   (delivery without fastener)
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