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Moździerz z wylewem i tłuczkiem (pistel) - średnica 10,5cm
 

Cena: 21,60 pln

Opis słownikowy

Producent Mortar

Opis produktu
 

Niewielkich rozmiarów porcelanowy moździerz do rozdrabniania leków oraz ścierania i rozdrabniania przypraw czy ziół.

Elementy ścierne: końcówka tłuczka (pistel) oraz wnętrze moździerza nie są pokryte szkliwem, co znacznie ułatwia ścieranie.

Moździerz posiada końcówkę zwaną wylewem co ułatwia zlewanie/wysypywanie rozdrobnionej zawartości.

Wyrób wykonany jest z porcelany, może posiadać małe skazy, wgłębienia, zacieki czy kropeczki powstałe w procesie produkcji, nie
przeszkadzają one w użytkowaniu moździerza i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Może być myty w zmywarce.

 

Wymiary moździerza:

- Wysokość: 6 cm

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- Średnica zewnętrzna: 10,5 cm

- Średnica wewnętrzna: 8 cm

- Długość tłuczka: ok 11 cm
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