
כמות יחידות בקרטו מק"ט מידות בס"מ צבע מס' השקית מס' השקית
3,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00154 8 / 16 מידות בס"מ לבן צבע 1 מס' השקית
3,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00155 8 / 16 מידות בס"מ חום צבע 1 מס' השקית
3,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00156 11 / 19.4 מידות בס"מ לבן צבע 2 מס' השקית
3,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00157 11 / 19.4 מידות בס"מ חום צבע 2 מס' השקית
2,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00158 11 / 23 מידות בס"מ לבן צבע 4 מס' השקית
2,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00159 11 / 23 מידות בס"מ חום צבע 4 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00162 15 / 27 מידות בס"מ לבן צבע 8 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00163 15 / 27 מידות בס"מ חום צבע 8 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00164 17 / 31 מידות בס"מ לבן צבע 12 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00165 17 / 31 מידות בס"מ חום צבע 12 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00166 22 / 33 מידות בס"מ לבן צבע 14 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00167 22 / 33 מידות בס"מ חום צבע 14 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00168 22 / 38 מידות בס"מ לבן צבע 16 מס' השקית
1,000 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00169 22 / 38 מידות בס"מ חום צבע 16 מס' השקית
500 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00151-1 26 / 40 מידות בס"מ לבן צבע 18 מס' השקית
250 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00151 26 / 40 מידות בס"מ חום צבע 18 מס' השקית
250 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00199 28 / 58 מידות בס"מ לבן צבע 60 מס' השקית
250 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00198 28 / 58 מידות בס"מ חום צבע 60 מס' השקית
250 כמות יחידות בקרטו מק"ט 00185 38 / 55 מידות בס"מ חום צבע זרעים/חקלאות מס' השקית

תיאור מידות בס"מ כמות יחידות ב מק"ט
פלאפל גדול מודפס בתאבון 17 / 23 1,000 152

R3 פלאפל קטן לבן 15 / 16.5 2,000 170
R3 פלאפל קטן חום 15 / 16.5 2,000 171

פלאפל גדול לבן 17 / 23 1,000 173
פלאפל גדול חום 17 / 23 1,000 174

חצי בגט לבן 11 / 31 1,000 175
חצי בגט חום 11 / 31 1,000 176

חצי בגט מודפס בתאבון 11 / 31 1,000 00175-1
בגט שלם לבן 9 / 52 1,000 00151-1
בגט שלם חום 9 / 52 1,000 150

כמות יחידות בקרטון

שקיות נייר לפיתה בגט



צ'יפס נייר כרומו 9 / 16.5 2,000 0177-1
צ'יפס עם תחתית 8 / 5.5 / 8 1,000 00178-1

שקית קונוס 14/18 2,000 0417-1















































צבע


