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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  OOPPAAKKOOWWAANNIIAA  //  BBAAGG’’SS  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONN  
WWeerrssjjaa::  II  

DDaattaa  wwyyddaanniiaa::  3300..0066..22002200  

TYP/TYPE : KUBEK BIO + PRZYKRYWKA 

MATERIAŁ/ MATERIAL: PAPIER + materiał biodegradowalny  

 

NAZWA/NAME 240 350 470 760 940 
TOLERANCJA/ 
TOLERANCE* 

JEDNOSTKA MIARY/ 
UNIT 

ŚREDNICA (góra)/ 
DIAMETER (A) 

90 90 97 117 117 +/- 3% mm 

ŚREDNICA (dno)/  
DIAMETER (d) 

72 72 74 95 93 +/- 3% mm 

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ 
HEIGHT (H) 

62 86 102 115 128 +/- 3% mm 

ŚREDNICA PRZYKRYWKI (B) 92 92 99 119 119 +/- 3% mm 

SCHEMAT/OUTLINE 

 

DODATKOWE UWAGI/ 
ADDITIONAL REMARKS 

* w związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość kubków nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/ Due to a mass 
production, admissible amount of cupes that don`t meet specified requirements, may be up to 2% of delivery; 
** Produkt należy przechowywać w warunkach stabilnych, w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej (18°C – 22°C) i wilgotności 45-55%. Nie zaleca się drastycznie 
zmieniać warunków magazynowania produktu, np. z bardzo suchego, ciepłego powietrza do pomieszczenia wilgotnego, zimnego. Nieodpowiednie warunki 
przechowywania takie jak wilgoć i przesuszone powietrze uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie kubków/ Product needs to be stored in stable conditions, in 
temperature 18-22 degrees and humidity 45 – 55%. It is not recommended to change storing conditions drastically, e.g. from very dry, warm air to wet and cold room. 
Inappropriate storing conditions, like humidity and dry air may prevent correct use of cupes; 
*** Sama przykrywka nie gwarantuje hermetycznego zamknięcia/ The lid itself does not guarantee a hermetic closure. 
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