
- moules

Mini torta
Pite
Gratin
Rakott ételek
Gyümölcskenyér
Briós
Kalács
Brownie
Kenyér

(10/25/100/500 db)

Tom Pouce

(10/25/100/400 db)
Petit Prince

(10/30/240 db)
Prince

(10/25/175 db)

Baronnet

(10/25/200 db)

Marquis

(10/25/100 db)

Duc
Kenyér
Briós
Kalács
Rakott ételek

Gyümölcskenyér
Briós
Kalács
Édes és sós sütemény

Készételek
Rakott ételek
Lasagne
Gratin

(10/25/100/400 db)
Petit Prince

(10/30/240 db)
Prince

(10/25/200 db)

Marquis

(10/25/100/500 db)

Tom Pouce

(10/25/100 db)

Duc

(10/25/175 db)

Baronnet

Tiny
(10/25/100/500 db)

Mini briós, kalács
Gratin, rakott ételek
Desszert

Előkészítés, kelesztés, sütés, tálalás – fa formában akár az Ön logójával

Méret mm-ben Megnevezés
(választható kiszerelés) Felhasználási javaslat

A fa sütőformák kezeletlen nyárfából készülnek,
100 %-ban biológiailag lebomlóak.
Vízálló szilikon sütőpapírral bélelve.

(10/25/100 db)

Baron

(10/25/100 db)

Archiduc

(10/25/200 db)

Comtesse

(10/20/160 db)
Comte

(10/25/100 db)

Lady

(10/25/100 db)

Sire

Kenyér
Kalács

Kenyér
Kalács

Készételek
Rakott ételek
Lasagne

Készételek
Rakott ételek
Lasagne

Méret mm-ben Megnevezés
(választható kiszerelés) Felhasználási javaslatA  f a  s ü t ő f o r m á k  f e l t a l á l ó j a



-tartes & -tourtes 

Ø16, 20, 24 vagy 28 cm
m: 2,5 vagy 3,5 cm 

Ø16 vagy 20 cm m: 5 cm

Tortakarikák és négyzet alakú tortaformák több méretben tortákhoz, quiche-hez, édes
és sós süteményekhez. Sütőpapír külön rendelhető. A termékek logózhatóak, feliratozhatóak.
Vegyes karton is rendelhető.

Négyzet alakú formák
13, 16 vagy 19 cm
m: 2,5 / 3,5 / 5 cm

Ø8, 10 vagy 12 cm m: 2,5 cm

Fa gyűrűk akár az Ön egyedi logójával
szendvicsek, bagettek
egyedi prezentálására
m40 mm / h250 mm (500 db/karton)

-bague

Kör alakú fa kínáló akár az Ön egyedi logójával
(20 db/csomag)
Ø55 vagy 40 cm

Pizza kínáló

Előétel kínáló 
Fa kínáló akár az Ön egyedi logójával 
(20 db/csomag)
Két méretben: 
255 x 140 mm vagy 280 x 180 mm 

Cocotte
Casserole tál tetővel és sütőpapírral
akár az Ön egyedi logójával,
sütésre, tálalásra, elvitelre.
Ø 110 mm (180 db/karton)

Ø16, 20, 24 vagy 28 cm

és sós süteményekhez. Sütőpapír külön rendelhető. A termékek logózhatóak, feliratozhatóak.
Vegyes karton is rendelhető.

Kör alakú fa kínáló akár az Ön egyedi logójával
(20 db/csomag)
Ø55 vagy 40 cm

Pizza kínáló

Ø8, 10 vagy 12 cm m: 2,5 cmØ8, 10 vagy 12 cm m: 2,5 cm

Ø16 vagy 20 cm m: 5 cm

Négyzet alakú formák
13, 16 vagy 19 cm
m: 2,5 / 3,5 / 5 cm

Fa gyűrűk akár az Ön egyedi logójával
szendvicsek, bagettek
egyedi prezentálására
m40 mm / h250 mm (500 db/karton)

Casserole tál tetővel és sütőpapírral

Mini Pani-tarte

Pani-tarte

Pani-tourte

Sütőpapír

Fa kínáló akár az Ön egyedi logójával 

Cocktail kínáló
Fa kínáló pohártartóval,
vendégei kényelmére.
Jobb és balkezes változatban.
Mind a két oldala logózható. 
Két méretben
210 x 210 mm (20 db/csomag),
210 x 100 mm (40 db/csomag)

Baguette vetőlapát

Fa gyűrű sütőpapírral bélelve, 6 különböző méretben
Amuse-bouche készítéséhez és tálalására.
Ø40 m17 / Ø40 m30 / Ø50 m17 / Ø50 m30 / Ø60 m17 / Ø60 m30 (mm)

Bagettek sütőbe vetéséhez, logózható
Méretek: 700 x 110 x 8 mm (20 db/csomag)

Kör alakú fa kínáló akár az Ön egyedi logójával

255 x 140 mm vagy 280 x 180 mm 

Baguette vetőlapát

Amuse-bouche

További                        termékek

Pite
Sütemény

Készételek
Saláta
Kalács
Formakenyér

Formakenyér
Gyümölcskenyér

A termékek megfelelnek az élelmiszeripari előírásoknak
a francia 15/11/45 és az EU 1935/2004-es rendelet értelmében. 
Használhatóak sütőben, párolóban, mikrohullámú sütőben
és fagyasztóban - 40 ° C és + 240 °C között.

A termékeknél feltüntetett legnagyobb kiszerelési egység
minden esetben a karton, ami logózás, egyedi feliratozás esetén
a minimum rendelés is. A részletekről érdeklődjön
elérhetőségeinken.

A Panibois termékeket a fenntartható fejlődés jegyében tervezik és gyártják. 
Minden terméken szerepel a cég logója, a termék neve és azonosítási száma.

(10/25/100 db)
Vicomte

(10/25/100/400 db)
Octopuce

(10/30/210 db)
Octo 145

(10/20/120 db)

Octo 180

(10/30/210 db)
Octo 145

(10/20/120 db)

Octo 180

(10/25/100/400 db)
Octopuce

További sütőpapírok rendelhetőek Fedelek elviteles ételekhez,
mikrohullámú sütőben használhatóak

100 db/csomag

(10/25/100 db)
Vicomte

A termékeknél feltüntetett legnagyobb kiszerelési egység

mikrohullámú sütőben használhatóak
100 db/csomag100 db/csomag100 db/csomag

Felhasználási javaslatMegnevezés
(választható kiszerelés)Méret mm-ben 

Fonott kínáló tálcák (belső méretek mm-ben) 

Bourgogne: 155 x 155 x 23 (64 db/karton)

Bretagne: 195 x 195 x 23 (37 db/karton)

Normandie: 235 x 235 x 23 (31 db/karton)

Provence : 275 x 275 x 23 (24 db/karton)

-sets
Fonott fa fedelek
(170x170, 210x210, 250x250, 290x290 mm) 
A fonott kínáló tálcákhoz fedélként használható.

-pousse

A bélés mosható.
Egyedi logózás, feliratozás 50 db-tól.

Kosár
Méret (külső méret mm-ben):
Ø160 - m90 (50 db/karton)
Ø200 - m80 (35 db/karton)
Ø230 - m100 (13 db/karton)
Ø270 - m135 (12 db/karton)

Méret (külső méret mm-ben):
Mini: Ø160 - m90 (35 db/karton)
Petit: Ø200 - m80 (35 db/karton)
Moyen: Ø230 - m100 (9 db/karton)
Grand: Ø270 - m135 (8 db/karton)

KovászShop Kft. / +36 30 390 5650 / info@kovaszshop.hu
www.kovaszshop.hu

Egyedi logózás, feliratozás 50 db-tól.

A fedelek külön rendelhetőek.

Chaumont: 180 x 125 x 45 (42 db/karton)
Chenonceau: 240 x 175 x 45 (24 db/karton)
Cheverny: 245 x 183 x 50 (22 db/karton)
Chambord: 335 x 250 x 45 (13 db/karton)
Chinon: 245 x 245 x 50 (15 db/karton)

A bélés mosható.
Egyedi logózás, feliratozás 50 db-tól.

Méret (külső méret mm-ben):
Mini: Ø160 - m90 (35 db/karton)
Petit: Ø200 - m80 (35 db/karton)
Moyen: Ø230 - m100 (9 db/karton)
Grand: Ø270 - m135 (8 db/karton)

Kosár

Fonott kínáló dobozok (belső méretek mm-ben)

Személyre szabott megoldások  a                                -tól 
Egyedi elképzelése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kelesztőkosár


