TESTER LMD CONSULTING
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

Cooler Bags
Nr Ctr :1512/ 13 09 2021
cod

poza , specificatii

specificatii tehnice

pret ex
w fara

61542 mc

Geantă frigorifică non-woven, cu bretele, perfect pentru 6
doze de 0,33L. Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie.

1.17 €

MO788
3-03mob

Geantă termoizolantă cu folie de aluminiu în interior, pentru
6 doze. Este produsă dintr-un material nețesut , 80g/m2, cu
tighel alb. Material izolant: Spumă laminată cu folie de
aluminiu. Capacitate 3L.Dimensions: 19,5X14X14 CM

1.47 €
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MO843
8-06mob

Geantă termoizolantă cu foiţă interioară de aluminiu, pentru
6 doze. Material exterior neţesut cu cusături albe. 80gr/m².
Material izolant: Spumă laminată cu folie de aluminiu.
Capacitate 3L.Dimensions: 20X14X13CM

1.81 €

MO985
3-07mob

Geantă și rucsac frigorific din policanvas 300D / PU, cu
buzunar frontal. Are folie de aluminiu de 2 mm în
interior.Dimensions: 29X20X35CM

6.73 €

MO628
6-03mob

Geantă termoizolantă din 600D RPET include o cutie de prânz
reutilizabilă din PP cu o capacitate de 1900 ml. Mănâncă
sănătos și ia-ți la serviciu un prânz făcut în casă . Această
geantă termoizolantă compactă va păstra alimentele din
interiorul cutiei de prânz proaspete pe tot parcursul zilei.
Daca lăsați cutia de prânz acasă puteți să umpleți geantă
termoizolantă cu câteva băuturi pentru o după-amiază
relaxantă în parc sau la plajă. Căptușeală din folie de aluminiu
de 2 mm.
Dimensions: 25.5X11X16CM

8.20 €

249/13/20214:25 PME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2021\Cereri Oferta\Genti frigorificeGenti frigorificebags

TESTER LMD CONSULTING
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

IT310110-mob

Geantă termoizolantă cu buzunar în partea din faţă şi două
fermoare. Poliester 600D. Material izolant: Folie de aluminiu.
Capacitate 13L.Dimensions: 26X19X34 CM

MO628
7mob03

Geantă termoizolantă din 600D RPET include o cutie de prânz
reutilizabilă din PP cu o capacitate de 1900 ml. Mănâncă
sănătos și ia-ți un prânz făcut în casă la serviciu sau ia câteva
băuturi cu tine într-o excursie sau la plajă pentru o dupăamiază relaxantă. Există 2 compartimente diferite pentru a
15.33 €
depozita separat atât alimente sau băuturi calde, cât și reci.
Transportați geanta cu ajutorul curelei de umăr reglabile și
detașabile pentru mai mult confort. Căptușeală din folie de
aluminiu de 2 mm.Dimensions: 27X21X28CM
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MO616
7-03mob

Geantă termoizolantă / rucsac picnic în 2 tonuri de culoare,
600D RPET, cu accesorii de masă pentru 2 persoane. Dacă vă
place să ieșiți în aer liber în drumeții sau picnicuri, atunci
aceasta este geanta perfectă. Compartimentul principal are
izolație pentru a vă menține băuturile reci și mâncarea
proaspătă. În compartimentul mai mic veți găsi un set
17.05 €
complet de accesorii pentru a lua masa: 2 farfurii, 2 căni, 2
furculițe, 2 linguri și 2 cuțite din inox. Farfuriile, cănile și
tacâmurile sunt fabricate din PP, ceea ce îl face un set
excelent refolosibil și durabil. Rucsacul în sine este
confortabil, având bretele reglabile.Dimensions: 44X27X19CM

KC638703-mob

Geantă termoizolantă cu grătar metalic în interior. Material
izolant: Stratul de spumă PE. Capacitate 3L.Dimensions:
Ø30X20 CM

28.17 €

Preturile sunt exprimate in euro , nu contin TVA si transport. Livrare pe baza de comanda ferma confirmata / contract de
livrare, factura proforma , plata avans la confirmarea comenzii.
Contact : Domokos Lucretia , 0749 198831, office@tester-consulting.ro
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