
 

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-A mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.A

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
400 szt./karton ,
średnica: 8 cm
wysokość: 8 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-a-mix-kolorow-p-10402.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-B mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.B

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
240 szt./karton ,
średnica: 10 cm
wysokość: 9 cm

wygenerowano w programie shopGold

http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-a-mix-kolorow-p-10402.html


 

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-b-mix-kolorow-p-10404.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-C mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.C

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
144 szt./karton ,
średnica: 11,5 cm
wysokość: 11 cm

wygenerowano w programie shopGold

http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-b-mix-kolorow-p-10404.html


 

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-c-mix-kolorow-p-10416.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-D mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.D

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
90 szt./karton ,
średnica: 14 cm
wysokość: 11 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-d-mix-kolorow-p-10418.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-E mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.E

Cena za 1 szt. ,
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http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-c-mix-kolorow-p-10416.html
http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-d-mix-kolorow-p-10418.html


 

Min. zakup: 20 szt. ,
144 szt./karton ,
wymiary: 10x10 cm
wysokość: 10 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-e-mix-kolorow-p-10420.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-F mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.F

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
180 szt./karton ,
średnica: 11 cm
wysokość: 9,5 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-f-mix-kolorow-p-10422.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-G mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.G

Cena za 1 szt. ,
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Min. zakup: 20 szt. ,
171 szt./karton ,
wymiary: 10x10 cm
wysokość: 10 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-g-mix-kolorow-p-10424.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-I mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.I

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
198 szt./karton ,
wymiary: 12,5x12,5 cm
wysokość: 12 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-i-mix-kolorow-p-10426.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0744-J mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0744.J

Cena za 1 szt. ,
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Min. zakup: 20 szt. ,
64 szt./karton ,
średnica: 13 cm
wysokość: 10 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0744-j-mix-kolorow-p-10428.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0814-9 mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0814.9

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
240 szt./karton ,
średnica: 9 cm
wysokość: 10,5 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0814-9-mix-kolorow-p-10412.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0814-10 mix kolorów
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0814.10

Cena za 1 szt. ,
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Min. zakup: 20 szt. ,
350 szt./karton ,
wymiary: 8,5x8,5 cm
wysokość: 8,5 cm

Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0814-10-mix-kolorow-p-10406.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0814-13
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0814.13

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
275 szt./karton ,
średnica: 9 cm
wysokość: 9 cm
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Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0814-13-p-10408.html

Nazwa: Osłonka plastikowa B1-0814-14
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.B1.0814.14

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
275 szt./karton ,
średnica: 9 cm
wysokość: 9 cm
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Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-b1-0814-14-p-10410.html

Nazwa: Osłonka plastikowa F20-4 biała
Numer katalogowy: IOP.OS.PL.F20.4

Cena za 1 szt. ,
Min. zakup: 20 szt. ,
160 szt./karton ,
wymiary: 11x11 cm
wysokość: 10,5 cm
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Link do produktu: http://opfol.pl/oslonka-plastikowa-f20-4-biala-p-10414.html
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