
 

*) Vi er ikke lagerførende på alle varianter af 30 liters fustager, så kontakt os for yderligere information. 

 

Gunners Ale 

Alc. 7,3% Vol 
 
Arsenal FC er grundlagt i 1886 og en af Englands mest vindende 
fodboldklubber. Klubben kendetegnes af at binde traditioner og 
nytænkning sammen. Arsenal er hjemmehørende på Emirates 
Stadium, en af verdens med moderne fodboldarenaer, i det nordlige 
London. Arsenal vurderes på verdensplan til at have 27 millioner fans, 
heriblandt den engelske dronning. 
Herhjemme er Arsenal repræsenteret ved supporterklubben Arsenal 
Danmark. 
Den øl, du her sidder med, er en rød ale, som vores brygmester nøje 
har afstemt efter klubbens farver. Den er sat sammen af udsøgte 
malt- og humletyper, som giver en duft af sammenhold og en smag af 
klasse. Den kan med fordel nydes fra en pokal. 
- 

 

Alc. 7,3% vol.  
Serveringstemperatur 8-12 grader 

Indeholder: Bygmalt 
Plato: 16,9 
 
Findes i: 
 

 33cl 50cl 
30 liters 
fustage* 

Genstande per 
flaske 

- 2,4 ✓ 

EAN nummer 
flaske 

- 5708349000228 ✓ 

EAN nummer 
kolli 

- 5708349300229 ✓ 

Varenummer - 1009 3009 

  



 

*) Vi er ikke lagerførende på alle varianter af 30 liters fustager, så kontakt os for yderligere information. 

 

Kolli data 

 

 Flaske/fustage Kasse Palle 

33cl 

Flaske: 
Indeholder: 33cl 
Vægt (fyldt): 0,63kg 
Mål: 24,0cm x ø6cm 
 

 

Kasse data: 
Indhold: 24 styk 
Mål: 37,0 x 24,5 x 25,0cm 
Vægt: 15,3kg 

Palle data: 
Antal kasser per lag: 9 
Antal lag per palle: 6 
Totalt antal kasser per palle: 54 
Mål: 80 x 120 x 162cm 
Total vægt per palle: 840kg 

 

50cl 

Flaske: 
Indeholder: 50cl 
Vægt (fyldt): 0,90kg 
Mål: 27,0cm x ø6,9cm 

Kasse data: 
Indhold: 12 styk 50cl 
Mål: 28,0 x 28,0 x 20,5cm 
Vægt: 11,1kg 
 

Palle data: 
Antal kasser per lag: 14 
Antal lag per palle: 5 
Totalt antal kasser per palle: 70 
Mål: 80 x 120 x 155cm 
Total vægt per palle: 800kg 

 

30 liters 
fustage* 

Fustage data: 
Indhold: 30 liter 
Engangsfustage (Dolium) 
Mål: 58cm x ø30cm 
Vægt: 31,3kg 

- 

Palle data: 
Antal fustager per lag: 11 
Antal lag per palle: 2 
Totalt antal fustager per palle: 22 
Mål: 80 x 120 x 130cm 
Total vægt per palle: 700kg 

 

 


