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 כולל מכסה" גלידה"קופסת 
 מ" מx 113 320 x 130  :מידות חוץ

 מ" מx 100 290 x 100: מידות פנים

 מ" מ15: עובי דופן

 ' ל2.9: תכולה

 

 

 כולל מכסה" גבינה"קופסת 
 מ" מx 110 288 x 117  :מידות חוץ

 מ" מx 80 268 x 97: מידות פנים

 מ" מ10: עובי דופן

   בהזמנה מראש בלבד                                                    ' ל2.1: תכולה

    

 

 כולל מכסה" בוגי"קופסת 
 מ" מx 146 x 68 248: מידות חוץ

 מ" מx 126 x 46 228: מידות פנים

 מ" מ10: עובי דופן

  ' ל2.3: תכולה

 ולל מכסהכ" בון-בון "קופסת
 מ" מx 110 x 66 230: מידות חוץ

 מ" מx 90 x 46 210: מידות פנים

 מ" מ10: עובי דופן

 ' ל0.87: תכולה
 

  כולל מכסה2 'סה מספקו
 מ" מx 205 x 135 300: מידות חוץ

 מ" מx 168 x 100 263: מידות פנים

 מ" מ18.5: עובי דופן

 ' ל4.4: תכולה

 

 נמוך  כולל מכסהארגז לדגים מלוחים 
 מ" מx 262 x 154 332: מידות חוץ

 מ" מx 229 x 110 299: מידות פנים

 מ" מ16: עובי דופן

 ' ל7.5: תכולה
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  כולל מכסהארגז לדגים מלוחים 
 מ" מx 262 x 212 332: מידות חוץ

 מ" מx 229 x 168 299: מידות פנים

 מ" מ16: עובי דופן

 ' ל14.5: תכולה

 

  כולל מכסה5' פסה מסקו
 מ" מx 308 x 247 388: ות חוץמיד

 מ" מx 276 x 200 353: מידות פנים

 מ" מ17.5: עובי דופן

 ' ל19.4: תכולה

 

  כולל מכסה7' פסה מסקו
 מ" מx 269 x 220 398: מידות חוץ

 מ" מx 228 x 174 358: מידות פנים

 מ" מ20: עובי דופן

 ' ל14.2: תכולה

 

 כולל מכסה 8' פסה מסקו
 מ" מx 387 x 152 587: מידות חוץ

 מ" מx 322 x 95 510: מידות פנים

 מ" מ38.5: עובי דופן

 ' ל15.6: תכולה

 
 

  9' פסה מסקו
 מ" מx 300 x 100 400: מידות חוץ

 מ" מx 268 x 73 370: מידות פנים

 מ" מ15: עובי דופן

 ' ל7: תכולה
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 כולל מכסה 10' פסה מסקו
 מ" מx 398 x 265 612: מידות חוץ

 מ" מx 344 x 200 564: ניםמידות פ

 מ" מ24: עובי דופן

 ' ל39: תכולה

 

 כולל מכסה 11' פסה מסקו
 מ" מx 400 x 220 537: מידות חוץ

 מ" מx 345 x 165 480: מידות פנים

 מ" מ22: עובי דופן

 ' ל28: תכולה

 

  גבוהכולל מכסה 16' פסה מסקו
 מ" מx 422 x 365 506: מידות חוץ

 מ" מx 360 x 315 442: מידות פנים

 מ" מ32: עובי דופן

 ' ל52: תכולה

 

  נמוך כולל מכסה16' פסה מסקו
 מ" מx 422 x 290 506: מידות חוץ

 מ" מx 360 x 250 442: מידות פנים

 מ" מ32: עובי דופן

 ' ל39: תכולה

 

 כולל מכסה 17' פסה מסקו
 מ" מx 387 x 248 587: מידות חוץ

 מ" מx 320 x 180 512: מידות פנים

 מ" מ36: עובי דופן

 ' ל30: תכולה
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 כולל מכסה נמוך"  קייטרינג"קופסת 
 מ" מx 290 506 x 422  :מידות חוץ

 מ" מx 245 459 x 365: מידות פנים

 מ" מ23.5: עובי דופן

 ' ל42: תכולה
 

 כולל מכסה גבוה"  גקייטרינ"קופסת 
 מ" מx 365 506 x 422  :מידות חוץ

 מ" מx 310 459 x 365: מידות פנים

 מ" מ23.5: עובי דופן
  ' ל52: תכולה

 "פלאש"קופסת 
 מ" מx 250 548 x 338  :מידות חוץ

 מ" מx 229 510 x 303: מידות פנים

  ' ל34: תכולה
 

 " 66 גקייטרינ"קופסת 
 מ" מx 357 600 x 520  :מידות חוץ

 מ" מx 315 544 x 464: מידות פנים

 מ" מ28: עובי דופן

 ' ל79.5: תכולה
 

   כולל מכסה2' מס" דגי נוי"קופסת 
 מ" מx 400 590 x 390  :מידות חוץ

 מ" מx 343 530 x 328: מידות פנים

 מ" מ30: עובי דופן

  ' ל60: תכולה

 " טורטינה"קופסת 
 מ" מx 59 238: מידות חוץ

 מ" מx 51 212: מידות פנים

 מ" מ12.5: עובי דופן

 ' ל2: תכולה

  בהזמנה מראש בלבדסה סגורה                         יחידות מהוות קופ2* 
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  בקבוקי יין3-מארז ל
 ) מכסה+ בסיס (

 מ"מ 120*330*375: מידות חוץ

 מ " מ344גובה של בקבוק עד 

  מ" מ92קוטר של בקבוק עד 

  בקבוקי יין נוספים3-מתאם ל
 מ"מ 100*330*375: מידות חוץ

 מ " מ344גובה של בקבוק עד 

 מ" מ92ל בקבוק עד קוטר ש

 

    


