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Broodtrommel  
& drinkbeker

Met de vernieuwde broodtrommels en drinkbekers met dino en unicorn print, zijn jouw kinderen 
helemaal klaar voor een nieuwe schooldag. Een stoere dino print voor jongens en een kleurrijke 
unicorn variant voor meisjes. Met deze broodtrommels en drinkbekers verloopt jouw ochtendritueel 
een stuk rustiger. In een handomdraai geef je jouw kinderen een verse en gevarieerde lunch mee 
naar school. Dankzij het bentobakje zijn de lunchmogelijkheden bijna eindeloos. Zo houd je twee 
boterhammen met fruit of schijfjes komkommer eenvoudig gescheiden. Je kan ook het bentobakje 
eruit halen, zo heb je ruimte voor maximaal vier boterhammen. Om de dorst te lessen hebben we 
ook een bijpassende drinkbeker in dino en unicorn print. Hmmmm dat wordt smullen! 

• Inclusief uitneembaar bentobakje (wit) 
• Moderne vormgeving 
• Stevige sluitclips 
• Inhoud geschikt voor ca. vier boterhammen 
• Vaatwasser bestendig
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Maak broodjes, fruit, yoghurt en salades thuis klaar en neem het mee in deze handige 
en veelzijdige Sigma home Food to go-producten. Zo kan je in de middag lekker genieten 
van een heerlijk vers bereide lunch. Eet smakelijk! 
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PRODUCTGEGEVENS

formaten (buitenzijde):

Verp.eenheid: 6
Verp.type: Karton
Units p/pallet: 1140 8HLBLLC*abfigj+ 8HLBLLC*abfiid+8HLBLLC*abjjia+ 8HLBLLC*abfjag+8HLBLLC*acaaeh+

99924687
blauw/wit

99924688
groen/wit

99924690
dino

99924689
fuchsia/wit

99924691
unicorn

 SIGMA HOME  
 FOOD TO GO 
 BROODTROMMEL 

W 12.3cm L 17cm

H 6.1cm

BPA + 120 ºC
- 40 ºC

+ 90 ºC
- 20 ºC

formaten (buitenzijde):

Verp.eenheid: 6
Verp.type: Karton
Units p/pallet: 1440 8HLBLLC*abfjdh+ 8HLBLLC*abfjfb+8HLBLLC*acaagb+ 8HLBLLC*abfjhf+8HLBLLC*acaaif+

99925687
blauw

99925688
groen

99925690
dino

99925689
fuchsia

99925691
unicorn

 SIGMA HOME  
 FOOD TO GO 
 DRINKBEKER 

W 6.6cm L 6.6cm

H 13.7cm

BPA + 120 ºC
- 40 ºC

+ 90 ºC
- 20 ºC

Broodtrommel & drinkbeker

Units p/pallet: 64
2 x 99924688 2 x 99924687
2 x 99924689 3 x 99925688
3 x 99925689 4 x 99925687

 SIGMA HOME BROODTROMMEL 
 & DRINKBEKER DISPLAY 

25501333
assorti

8HLBLLC*abfjca+

WWW.SUNWARE.COM | NIEUW IN 2023

NIEUW
in 2023


