
SZKLANY SŁÓJ
Z ZAKRĘTKĄ, METALOWYM STOJAKIEM,

KRANEM I WKŁADEM NA OWOCE

Przepięknie wytłaczany słój na stojaku z grubego szkła. Słój doskonale nadaje się do
przechowywania i serwowania napojów typu: lemoniada, sok, mrożona herbata, ale także
ponczu, wina, nalewek i innych napojów alkoholowych.

Wypełniony słój wygląda przepięknie. Stanowi doskonałą ozdobę każdej kuchni, spiżarni
czy piwniczki. Może służyć do serwowania trunków na imprezie w domu i na działce, przy
grillu, jak i na weselnym stole. Doskonały dodatek do twojego domowego barku. Zachwyci
każdego gościa w twoim domu.

Polecamy do domu, biura, baru, restauracji, hoteli. Całość została zapakowana w ozdobny
karton. Na opakowaniu znajduje się przepis na orzeźwiającą lemoniadę. Świetny pomysł na
gustowny prezent.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Pojemność: 8l +-5%
 Wysokość w stojaka: 41cm +-5%

 Wysokość słoja: 32cm +-5%

 Szerokość ze stojakiem: 23cm +-5%

 Szerokość słoja: 20 +-5%

 Głębokość ze stojakiem: 21cm +-5%

 Głębokość słoja ( z kranikiem ): 25cm+-5%

 Waga: 3,15kg +-5%

 Materiał: szkło, metal, drewno, tworzywo sztuczne



SZKLANY SŁÓJ 6,3l Z KRANIKIEM

Wykonanie: SZKŁO, TWORZYWO Średnica otworu: 9,7cm

Pojemność słoja z kranikiem: 6,3l Średnica dna: 14cm

Wysokość słoja z kranikiem: 28 cm Max średnica: 22cm

Wysokość słoja z pokrywką: 34cm



Szczegóły:

- Słój do napojów z kranikiem idealny do serwowania napojów szczególnie w letnie dni.
Ozdoba każdego stołu czy to w domu czy ogrodzie. Posiada szeroki otwór dla łatwego
napełniania i czyszczenia. Z powodzeniem można w nim ukisić ogórki. Szkło nie wchodzi w
reakcję chemiczną z pożywieniem, dlatego jest mocno uniwersalne i wielofunkcyjne.

- Słój nadaje się do napojów z kawałkami owoców lub lodem. Dzięki pokrywie nie trzeba się
martwić, że osa, pszczoła czy inne owady wpadną do środka. Zapakowany w kolorowy
kartonik producenta.



SZKLANY SŁÓJ 4L Z KRANIKIEM, NA STOJAKU

Słój został wyposażony w kran,dzięki czemu nalewanie z niego napojów takich jak mrożona
herbata czy też soki jest bardzo proste. Zarówno kran, jak i pokrywka szczelnie przylega do
słoja, a pokrywa zapewnia pełne zabezpieczenie przed rozlewaniem oraz umożliwia
przechowywanie napojów w słoju przez długi czas, bez obaw o ich zepsucie. Nie zaleca się
wlewania wrzątku do słoja.

Gdzie przyda się słój z kranem?

 na domowych przyjęciach,
 w ogrodzie,



 w małej i dużej gastronomii,
 w hotelu/pensjonacie,
 kawiarni.
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