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Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97789 0
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0 268 kg
• Hmotnost obalu: 0 022 kg
• Čistá hmotnost: 0 246 kg
• Délka: 23 50 cm
• Šířka: 9 50 cm
• Výška: 3 80 cm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98153 8
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 1 272 kg
• Hmotnost obalu: 0 200 kg

• Čistá hmotnost: 1 072 kg
• Délka (cm): 24 70 cm
• Šířka (cm): 10 50 cm
• Výška (cm): 17 50 cm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98154 5
• Množství: 24
• Hrubá hmotnost: 7 982 kg
• Hmotnost obalu: 0 350 kg
• Čistá hmotnost: 7 632 kg
• Délka (cm): 34 00 cm
• Šířka (cm): 26 70 cm
• Výška (cm): 37 30 cm
•
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