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Produktbeskrivelse
Alsidigt bæger med et simpelt design der egner sig godt til servering af blandt andet is, slik, nødder og meget mere. Bægeret er både FSC- og Svane-
mærket. 

Specifikationer

Produktbetegnelse Bæger

Varemærke ABENA

Vareserie Gastro

Farve Brun

Features 4 oz

Materiale Pap, PE

Højde 4.5 cm

Diameter 7.3 cm

Vægt, netto 3.9 g

Vægt, brutto 3.9 g

Rumindhold, brutto 120 ml

Tykkelse 210 g/m2

Belægningstykkelse 16 g/m2

Certifikater Til fødevarer, FSC Mix, Svanemærket

Direktiver, lovgivning og regler 1935/2004/EU

Opbevaringsinstruktioner Opbevares rent og tørt.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 1000 stk 37.5 cm 30.6 cm 32.5 cm 5703538448034

pk 50 stk 39 cm 7.6 cm 7.5 cm 5703538448027

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med 
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

Bæger, ABENA Gastro, 4,5cm, Ø7,3cm, 
120 ml, brun, pap/PE, 4 oz

Varenummer |  1010001765



Abena · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

  |  16.02.2022

Varenummer 1010001765   2/2
PR
O
D2

65
75

 
 
10

10
00

17
65

FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig 
skovforvaltning på verdensplan. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige 
kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC™-
certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. FSC™ Mix betyder, at 
produktet består af en blanding af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se www.fsc.org for yderligere oplysninger. 

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i 
kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.  
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