
Stop Mot - rechthoekig blokje
De rechthoekige blokjes. verpakt met 3. zijn gemaakt van
gearomatiseerde ceder. een zeer efficiënte cedersoort die
motten op afstand houdt en dus niet geïmpregneerd zijn met
cederolie.  Blijft ongeveer een jaar efficiënt.  Als de geur
afneemt. kan men de hanger met schuurpapier afslissen. 
Kristalvorming aan het houtoppervlak kan optreden ten gevolge
van lage temperaturen

CODE EAN INHOUD VERPAKKING
08060002 5410347806022 3 palets 27

AANTAL/CART. AANTAL/PALLET PALLETISATIE
27 - 0 * 0 = -

Stop Mot - kleerhangers
Net zoals de rechthoekige blokjes zijn deze Stopmot
kleerhangers gemaakt van gearomatiseerde ceder.  Een hanger
blijft ongeveer een jaar actief geuren.  Als de geur afneemt.
kan men de hanger met wat schuurpapier afslissen. 
Kristalvorming aan het houtoppervlak kan optreden ten gevolge
van lage temperaturen.�

CODE EAN INHOUD VERPAKKING
08060003 5410347806039 1 crochet 27

AANTAL/CART. AANTAL/PALLET PALLETISATIE
27 - 0 * 0 = -

Stop Mot - Kapstok 2 stuks per doos
Net zoals de rechthoekige blokjes zijn deze Stopmot
kleerhangers gemaakt van gearomatiseerde ceder.  Een hanger
blijft ongeveer een jaar actief geuren.  Als de geur afneemt.
kan men de hanger met wat schuurpapier afslissen. 
Kristalvorming aan het houtoppervlak kan optreden ten gevolge
van lage temperaturen.

CODE EAN INHOUD VERPAKKING
08060004 5410347806046 - 1

AANTAL/CART. AANTAL/PALLET PALLETISATIE
10 - - * - = -

N.V. ENTECO S.A. - Prins Boudewijnlaan 9 U9 - B-2550 KONTICH
Tel. (03) 451 30 20 - Fax. (03) 457 93 98

E-mail: info@enteco.be - Website: www.enteco.be



Stop Mot - Bodemkast 4 stuks per doos
De rechthoekige blokjes. verpakt met 3. zijn gemaakt van
gearomatiseerde ceder. een zeer efficiënte cedersoort die
motten op afstand houdt en dus niet geïmpregneerd zijn met
cederolie.  Blijft ongeveer een jaar efficiënt.  Als de geur
afneemt. kan men de hanger met schuurpapier afslissen. 
Kristalvorming aan het houtoppervlak kan optreden ten gevolge
van lage temperaturen

CODE EAN INHOUD VERPAKKING
08060005 5410347806053 - 1

AANTAL/CART. AANTAL/PALLET PALLETISATIE
10 - - * - = -

Stop Mot Display Mixed
Het Display bevat : 
                           18 Kapstokken
                           10 Rechthoekige blokjes, per 3 verpakt

CODE EAN INHOUD VERPAKKING
08060010 - 1

AANTAL/CART. AANTAL/PALLET PALLETISATIE
1 - - * - = -
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