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Oblast použití
Oblast použití
Jedlá sůl mořská s jodem je potravinářská jedlá sůl. Je určena pro
Jedlá sůl mořská s jodem je potravinářská jedlá sůl. Je určena pro mamalospotřebitelské použití – pro přípravu pokrmů, konzervaci
lospotřebitelské použití – pro přípravu pokrmů, konzervaci potravin
potravin a přímé ochucování pokrmů.
a přímé ochucování pokrmů.

Produkt

Produkt
Mořská sůl se získává odpařením mořské vody v oblastech
Mořská sůl se získává odpařením mořské vody v oblastech s teplým
s teplým klimatem, nejčastěji Itálii, Portugalsku, Chorvatsku,
klimatem, nejčastěji Itálii, Portugalsku, Chorvatsku, Francii a Slovinsku.
Francii apřírodní
Slovinsku.
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přírodnío minerály
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•• Hlavní
pro
spotřebitele
• Stálá kontrola kvality
• Stálá kontrola kvality

Vlastnosti výrobku
Výrobek výrobku
je vyroben z přírodní mořské soli a je obohacený o jod.
Vlastnosti
Je ideální
pro přípravu
pokrmů
a přímé
v doVýrobek
je vyroben
z přírodní
mořské
soli a jeochucování
obohacený opokrmů
jod.
sypkost
a jodochucování
jsou charakteristickými
znaky
Jemácnosti.
ideální pro Zrnitost,
přípravu pokrmů
a přímé
pokrmů v domácnosti.
Jedlé soli
mořské
s jodem.
Výrobek neobsahuje
alergenní
látky
Zrnitost,
sypkost
a jod
jsou charakteristickými
znaky Jedlé
soli mořské
GMO.Výrobek neobsahuje alergenní látky a GMO.
sajodem.

Parametry výrobku
Parametry
výrobku
Velikost balení:

500 g / 1 kg

Velikost
balení:
Používaný
obal:

1BOPP
kg sáček

Složení: obal:
Používaný

Jedlá sáček
sůl mořská, jodičnan draselný (KIO3)
BOPP

Obsah jodu:
20 –sůl
34mořská,
mg/kg jodičnan draselný (KIO )
Složení:
Jedlá
3
Doba minimální trvanlivosti: 2 roky od data výroby
Obsah jodu:
20 – 34 mg/kg
Logistika:
Doba minimální trvanlivosti: 2 roky od data výroby
Spotřebitelské balení:
sáček 500 g/1 kg
Logistika:
Obchodní balení:
12 sáčků v půlkartonu
112
kg půlkartonů ve vrstvě
10 vrstev na paletě / 5 vrstev na paletě
120
půlkartonů
na paletě /
Obchodní balení:
12
sáčků
v půlkartonu
60 půlkartonů na paletě
12 půlkartonů ve vrstvě
1440 sáčků na paletě (720 kg) /
5720
vrstev
na paletě
sáčků
na paletě (720 kg)
60
půlkartonů
Rozměry palety v mm:
1200 x 800 x na
865paletě
(h x š x v)
720 sáčků na paletě (720 kg)
Jedlá sůl mořská s jodem 500 g:
GTIN sáčku:
8595005019048
Rozměry palety v mm:
1200 x 800 x 865 (h x š x v)
GTIN půlkartonu:
8595005006000
Spotřebitelské balení

GTIN
Jedlásáčku:
sůl mořská s jodem 1 8595005019307
kg:
GTINpůlkartonu:
sáčku:
8595005019307
GTIN
8595005019314
GTIN půlkartonu:
8595005019314
Na obalu jsou uvedeny informace o produktu v těchto jazycích: CZ, SK
Na obalu jsou uvedeny informace o produktu v těchto jazycích: CZ, SK
Jiný způsob balení po dohodě
Jiný způsob balení po dohodě
Vyrobeno
Vyrobenovevevýrobním
výrobnímzávodě
závoděSolné
Solnémlýny,
mlýny,Olomouc
Olomouc

Certifikace
Certifikace

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009. Společ-

Společnost je certifikována dle ISO 9001. Společnost dodržuje přísná
nost dodržuje přísná hygienická pravidla, vycházející ze zavedehygienická pravidla, vycházející ze zavedeného systému HACCP.

ného systému HACCP.
Kvalita
Kvalitavýrobku
výrobku
Produkt
splňuje
legislativní
předpisy
EU a ČR.
vysoProdukt splňuje
legislativní
předpisy
ESTrvale
a ČR.garantujeme
Trvale garantujekou
kvalitu
produktu,
zajištěnou
průběžnou
kontrolou
kvality
a
bezprome vysokou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou kontrolou
blémovou
kvality adohledatelností.
bezproblémovou dohledatelností.

Servis
Zákazníkům
nabízíme vysoce kvalitní servis, zajišťující vysokou kvalitu
Servis
produktu
a
spolehlivost
dodávek.
Zákazníkům nabízíme
vysoce kvalitní servis, zajišťující vysokou

kvalitu produktu a spolehlivost dodávek.

www.ks-cz.com
www.ks-cz.com

