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Łyżeczki drewniane małe 14
cm - 100 szt.
Cena brutto

10,90 zł

Cena netto

8,86 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

ŁM-DR-ECO-140-518

Producent

Contipack sp. z o.o. sp.k.

Opakowanie zbiorcze

100 szt.

Wymiary

140 x 27 x 1,6 mm

Materiał

drewno brzozowe

Kolor

eco

Cena za 1 szt.

0,09 zł netto / 0,11 zł brutto

Opis produktu
Łyżeczki z drewna brzozowego - jednorazowa łyżeczka z drewna na
wynos
Szukasz tanich łyżeczek z drewna, które są alternatywą dla łyżeczek z plastiku?
Mamy dla ciebie rozwiązanie - proponujemy łyżeczki wykonane z drewna brzozowego.
Jest to estetycznie wykonany i bezpieczny dla środowiska produkt. Drewniane łyżeczki nie mają wpływu na doznania
smakowe, nie zmieniają zapachu potraw, które są spożywane przy ich użyciu.
Doskonale sprawdzą się w warunkach domowych jak i w gastronomi. Sztućce drewniane doskonale sprawdzą się na
wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych piknikach, grillach itp.
Po użyciu drewnianych sztućców z czystym sumieniem można je wrzucić do grilla lub ogniska, a środowisko na tym nie
ucierpi.
Sztućce drewniane są dedykowane do potraw na zimno jak i na gorąco.
UWAGA:
Od 3 lipca 2021 roku, znikają z rynku sztućce plastikowe - na terenie całej Unii Europejskiej wchodzi zakaz wprowadzania ich
na rynek.
Nasza oferta pomoże Państwu łagodnie przejść przez te zmiany.
Zamów drewniane sztućce już dziś, aby powoli przyzwyczajać swoich klientów do nadchodzących, jakże bardzo pozytywnych i
potrzebnych zmian.
Szukasz innych sztućców i naczyń ekologicznych. Znajdziesz je w naszym sklepie. Systematyczne uzupełniamy naszą ofertę o
nowe produkty, jeżeli nie znajdziesz tego czego szukasz skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc w doborze
odpowiednich naczyń i innych opakowań.
Łyżeczki drewniane są w 100% biodegradowalne oraz kompostowalne, a używanie ich służy ochronie
środowiska.
Po użyciu wyrzuć je do brązowego pojemnika na bio-śmieci, stamtąd trafią do przemysłowych kompostowni i zostaną
przetworzone w odpowiednich warunkach, następnie wrócą do gleby jako kompost.
Posiadają również deklarację zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych "do kontaktu z żywnością".
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Cena za 100 szt.
Wymiary: 14 x 2,7 x 0,16 cm
Materiał: drewno brzozowe
Kolor: naturalny drewniany

Koszty dostawy
:: DOSTĘPNE SPOSOBY DOSTAWY ::
Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - PRZEDPŁATA
Przelew bankowy
WAGA OD
WAGA DO
0,00 kg
30,00 kg

KOSZT*
17,00 zł

Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - POBRANIE
Płatność przy odbiorze
WAGA OD
WAGA DO
0,00 kg
30,00 kg

KOSZT*
19,00 zł

Transport paletowy na terenie Polski:
Jedna paleta > 180,00 zł netto (221,40 zł z VAT)
*Ceny zawierają podatek VAT (ceny BRUTTO) i dotyczą wyłącznie kosztów dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przesyłki zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego licząc od dnia wydania jej kurierowi z naszego magazynu.
O zmianie statusu zamówienia klient jest informowany stosownym e-mailem. Jeśli wysyłka realizowana jest za pośrednictwem
DPD, to w dzień dostawy klient otrzyma informację z nr-em telefonu do kuriera oraz jego imieniem. Informacja taka wysyłana
jest na podany w zamówieniu nr telefonu oraz adres e-mail.
Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy w Nowej Soli - BEZPŁATNY
Biuro Obsługi Klienta
ul. Długa 4a lok. 6 (parter)
67-100 Nowa Sól
Odbiór w BOK po wcześniejszym ustaleniu terminu w dniach poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30
Akceptujemy płatności za pobraniem
Składający zamówienie dokonuje opłaty u listonosza lub kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany w
zamówieniu adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty listonosz / kurier nie
wyda zamówionej przesyłki. W niektórych formach dostawy może się zdarzyć, że doliczymy do kosztów przesyłki
koszty związane z pobraniem. O wszelkich kosztach klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
Szczegóły znajdują się również w cennikach poszczególnych form dostawy.
Akceptujemy płatności przelewem
Zapłaty dokonujesz przed wysłaniem zamówienia, na konto bankowe, którego dane otrzymasz od nas po złożeniu
zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu.
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