
Přednosti:
- vysoce kvalitní vakuová sůl pro spotřebu v domácnosti
- obohacená jodem
- ošetřená proti spékání 

Oblast použití
Jedlá sůl vakuová s jodem je potravinářská jedlá sůl, určená pro ma-
lospotřebitelské použití především pro přípravu pokrmů, konzervaci 
potravin a přímé ochucování pokrmů. 

Produkt
Jedlá sůl vakuová je vysoce čistá vakuová sůl, získaná řízenou krystali-
zací ze solného roztoku. Je obohacená o jod a ošetřená protispékavou 
látkou, bránící spékání soli v průběhu skladování.

•	 Vysoce	čistá	vakuová	sůl	s	jodem
•	 Vhodná	pro	ochucování	pokrmů
•	 Hlavní	zdroj	jodu	pro	spotřebitele
•	 Ošetřená	proti	spékání
•	 Stálá	kontrola	kvality

Vlastnosti výrobku
Výrobek je vyroben z vysoce čisté vakuové soli a je obohacený o jod. Je 
ideální pro přípravu pokrmů a přímé ochucování pokrmů v domácnosti. 
Zrnitost, sypkost, vysoká čistota a jod jsou charakteristickými znaky 
Jedlé soli vakuové s jodem. Výrobek neobsahuje alergenní látky a GMO.

Kvalita výrobku
Sůl se vyznačuje vysokou čistotou a bělostí solných krystalů. Je oboha-
cená o jod a spékání zabraňuje přítomná protispékavá látka ferrokyanid 
sodný. Produkt splňuje legislativní předpisy ES a ČR. Trvale garantujeme 
vysokou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou kontrolou kvality a bez-
problémovou dohledatelností.

Certifikace
Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009. Společnost dodr-
žuje přísná hygienická pravidla, vycházející ze zavedeného systému HACCP.

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

Parametry výrobku

Další produkty
Dále nabízíme tento produkt: Jedlou sůl vakuovou s jodem a fluorem. 
Používání fluoridované soli přispívá ke snížení rizika vzniku zubního kazu 
o 40 – 60 %.

Jedlá sůl vakuová s jodem
ve dvou druzích spotřebitelského balení

www.ks-cz.com

Velikost balení: 500 g / 1 kg
Používaný obal: kartonek, BOPP sáček
Složení: Jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný (KIO3),
 ferrokyanid sodný E535 (protispékavá látka)
Obsah jodu: 20 – 34 mg/kg
Doba minimální trvanlivosti: 2 roky od data výroby
Logistika:
Spotřebitelské balení: kartonek 500 g / sáček 1 kg
Obchodní balení: 24 kartonků v půlkartonu /
 12 sáčků v půlkartonu
 12 půlkartonů ve vrstvě
 6 vrstev na paletě / 5 vrstev na paletě
 72 půlkartonů na paletě /
 60 půlkartonů na paletě
 1728 kartonků na paletě (864 kg) /
 720 sáčků na paletě (720 kg)
Rozměry palety v mm: 1200 x 800 x 865 (h x š x v) 
Jedlá sůl vakuová s jodem 1 kg:
GTIN sáčku: 8595005016054
GTIN půlkartonu: 8595005004044

Jemná špetka - Jedlá sůl vakuová s jodem 500 g:
GTIN sáčku: 4003885101509
GTIN půlkartonu: 8595005004099

Na obalu jsou uvedeny informace o produktu v těchto jazycích: CZ, SK, 
HU, PL, DE, SLO
Jiný způsob balení po dohodě
Jedlá sůl vakuová s jodem v sáčku 1 kg je vyráběna ve výrobním závodě 
Solné mlýny, Olomouc ze soli dodané z Německa od společnosti esco-
-european salt company GmbH & Co.KG.
Jemná špetka - Jedlá sůl vakuová s jodem v kartonku 500 g je vyráběna 
ve výrobním závodě společnosti esco-european salt company GmbH & 
Co.KG v Německu.

Jedlá sůl vakuová s jodem

Přednosti:
- vysoce kvalitní vakuová sůl pro spotřebu v domácnosti
- obohacená jodem
- ošetřená proti spékání 

Oblast použití
Jedlá sůl vakuová s jodem je potravinářská jedlá sůl, určená pro ma-
lospotřebitelské použití především pro přípravu pokrmů, konzervaci  
potravin a přímé ochucování pokrmů. 

Produkt
Jedlá sůl vakuová je vysoce čistá vakuová sůl, získaná řízenou krystali-
zací ze solného roztoku. Je obohacená o jod a ošetřená protispékavou 
látkou, bránící spékání soli v průběhu skladování.

Vlastnosti výrobku
Výrobek je vyroben z vysoce čisté vakuové soli a je obohacený o jod. Je 
ideální pro přípravu pokrmů a přímé ochucování pokrmů v domácnos-
ti. Zrnitost, sypkost, vysoká čistota a jod jsou charakteristickými znaky 
Jedlé soli vakuové s jodem. Výrobek neobsahuje alergenní látky a GMO.

Kvalita výrobku
Sůl se vyznačuje vysokou čistotou a bělostí solných krystalů. Je oboha-
cená o jod a spékání zabraňuje přítomná protispékavá látka ferrokyanid 
sodný. Produkt splňuje legislativní předpisy EU a ČR. Trvale garantujeme 
vysokou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou kontrolou kvality a bez-
problémovou dohledatelností.
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•   Vysoce čistá vakuová sůl s jodem
•   Vhodná pro ochucování pokrmů
•   Hlavní zdroj jodu pro spotřebitele
•   Ošetřená proti spékání
•   Stálá kontrola kvality

Velikost balení: 1 kg

Používaný obal: BOPP sáček

Parametry výrobku

Složení: Jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný (KIO3),
ferrokyanid sodný E535 (protispékavá látka)

Obsah jodu: 20 – 34 mg/kg

Doba minimální trvanlivosti: 2 roky od data výroby

Logistika:

Spotřebitelské balení sáček 1 kg

Obchodní balení: 12 sáčků v půlkartonu
12 půlkartonů ve vrstvě
5 vrstev na paletě
60 půlkartonů na paletě
720 sáčků na paletě (720 kg)

Rozměry palety v mm: 1200 x 800 x 865 (h x š x v)

GTIN sáčku:
GTIN půlkartonu:

8595005016054
8595005004044

Na obalu jsou uvedeny informace o produktu v těchto jazycích: CZ, SK

Jiný způsob balení po dohodě

Jedlá sůl vakuová s jodem v sáčku 1 kg je vyráběna ve výrobním závodě
Solné mlýny, Olomouc ze soli dodané z Německa od společnosti K+S 
Minerals and Agriculture GmbH

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

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


