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"غازيةغير مشروبات "أساسياً لتراً 15 

بالستيك مشروبات بحاوية مزودة لكنها المميزة. للموديالت مطابق الظهر حقيبة غطاء . )ساعتينحتى (جيد عزل مع للمشروبات ، عالمية ظهر حقيبة 

والباردة.الساخنة الساكنة ، للمشروبات استخدامه يمكن لتر. 15 

السعر!منخفضة مشروبات ظهر حقيبة 

القياسيةالحنفية 

لـالمنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةغير المشروبات 

بواسطةمرنة إعالنية زخرفة المميزةالحنفية 

القصديرخلف ورقية مطبوعات 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم22 العمق  ×42 العرض  ×54 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم3.8 : )محملةغير (الوزن - 

cm  60L x  44،5H: )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 
)مم64-83 حافة (مل 120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 

القطعة  /يورو9.00 السعر لإلرجاع ، القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

لتر15 محتوى  ، )(PEللغذاء مناسب بالستيك المشروبات: حاوية - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية حقائب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحةغير  * ً)تقريباسم 140 لتر (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو269.00 الوحدة:   /السعر

يورو299.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةمشروبات "أساسياً لتراً 15 

بالستيك مشروبات بحاوية مزودة لكن المميزة. للموديالت مطابق الظهر حقيبة غطاء . )ساعتينحتى (جيد عزل مع للمشروبات ، عالمية ظهر حقيبة 

مثلوالباردة الساخنة الساكنة ، للمشروبات استخدامه يمكن لتر. 15 

السعر!منخفضة مشروبات ظهر حقيبة الغازية. المشروبات وكذلك 

القياسيةالحنفية 

لـالمنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةغير المشروبات 

متصلة يدوياً تعمل هواء مضخة 

الظهرحقيبة بحزام  المميزةالحنفية 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم22 العمق  ×42 العرض  ×54 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم3.8 : )محملةغير (الوزن - 

cm  60L x  44،5H: )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 
)مم64-83 حافة (مل 120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 

قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

لتر15 محتوى  ، )(PEللطعام مناسب بالستيك المشروبات: علبة - 

)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كمعدات يدوياً تعمل هواء مضخة - 
)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية حقائب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو339.00 الوحدة:   /السعر

يورو379.00 الوحدة:   /السعر

5



"غازيةغير مشروبات "ممتازة لترات 5 

وعزل خفيف وزن ذات للمشروبات وقوية صلبة ظهر حقيبة عالمياً. للتطبيق القابلة للمشروبات المخصصة الظهر حقائب من الصغيرة النسخة 

لمناسب والباردة. الساخنة  ، "الساكنة"المشروبات لجميع استخدامه يمكن . )ساعتينحتى (جيد 

والسريعة.المعقدة غير المشروبات خدمة 

أماميةحقائب 3 مدفوع. البائع مئزر 

لـالمنتج ميزات توضيحي: رسم القياسيةالحنفية 

الغازيةغير المشروبات 

المميزةالحنفية 

خلف ورق بإدخال مرنة إعالنية زخرفة 

القصدير

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم28 العمق  ×31 العرض  ×36 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم4.0 : )محملةغير (الوزن - 

cm  64،5L x  30،5H: )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 
)مم57-73 حافة (مل 90-150 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 
لتر5 محتوى  ، Fed-Gravity ، )ستيل( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية حقائب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو299.00 الوحدة:   /السعر

يورو339.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةمشروبات "لترات 5 

جيد وعزل خفيف وزن ذات للمشروبات وقوية صلبة ظهر حقيبة عالمياً. للتطبيق القابلة للمشروبات المخصصة الظهر حقائب من الصغيرة النسخة 

 ،"والثابتةالغازية "المشروبات أنواع جميع لخدمة استخدامه يمكن . )ساعتينحتى (

والسريعة.المعقدة غير المشروبات لخدمة مناسبة وبارد. حار 

أماميةحقائب 3 مدفوع. البائع مئزر 

المنتج ميزات توضيحي: رسم القياسيةالحنفية 

الغازيةللمشروبات 

المميزةالحنفية 

خلف ورق بإدخال مرنة إعالنية زخرفة 

القصدير

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم28 العمق  ×31 العرض  ×36 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم4.0 : )محملةغير (الوزن - 

cm  64،5L x  30،5H: )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 
)مم57-73 حافة (مل 90-150 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 
لتر5 بسعة  )ستيل( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 

)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كمعدات يدوياً تعمل هواء مضخة - 
)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية حقائب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو369.00 الوحدة:   /السعر

يورو409.00 الوحدة:   /السعر
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فاخرة "غازيةغير مشروبات "لتر 11 

 ، "الغازيةغير "المشروبات أنواع لجميع استخدامه يمكن . )ساعات3 حتى (جيد وعزل الوزن وخفيفة وقوية تماماً صلبة مشروبات ظهر حقيبة 

وسريعمعقد غير لمشروب مناسب والباردة. الساخنة 

بسرعة!والتنظيف التعبئة إعادة المناولة ، سهولة الخدمات. 

المنتج ميزات توضيحي: رسم القياسيةالحنفية 

الغازيةغير للمشروبات 

المميزةالحنفية 
الكوبموزع 

مل120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم22 العمق  ×42 العرض  ×54 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم5،5 : )محملةغير (الوزن - 

سم60 طول  ×44.5 ارتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم64-83 حافة (مل 120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 3 (لتر 11 المحتوى  ، Fed-Gravity ، )فوالذي( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 
)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية حقائب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو359.00 الوحدة:   /السعر

يورو399.00 الوحدة:   /السعر
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فاخرة "غازيةمشروبات "لتر 11 

"الغازيةوغير الغازية "المشروبات أنواع لجميع استخدامه يمكن . )ساعات3 حتى (جيد وعزل الوزن وخفيفة وقوية تماماً صلبة مشروبات ظهر حقيبة 
المعقدغير لالستخدام مناسب والباردة. الساخنة  ، 

بسرعة!والتنظيف التعبئة إعادة المناولة ، سهولة السريعة. المشروبات وخدمة 

القياسيةالحنفية 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةللمشروبات 

المميزةالحنفية 
كمعدات باليد تعمل هواء مضخة 

ضغط

*الطلب عند إضافية ضغط ملحقات  *

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم22 العمق  ×42 العرض  ×54 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم5،5 : )محملةغير (الوزن - 

سم60 طول  ×44.5 ارتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم64-83 حافة (مل 120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 3 (لتر 11 المحتوى  )ستيل( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 
)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كمعدات يدوياً تعمل هواء مضخة - 
)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية حقائب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو429.00 الوحدة:   /السعر

يورو469.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةغير مشروبات "لتر 11 برو 

بشكل العزل وعالي ومتين قوي ظهر حقيبة هيكل المحترفة. المشروبات لخدمة عديدة لسنوات كفاءته أثبت الذي النهائي المتنقل التوزيع جهاز 

الشاملللتطبيق مناسب . )ساعات4 إلى يصل (خاص 

والباردة.الساخنة الغازية غير المشروبات عن االستغناء 

للمشروباتاحترافية ظهر حقيبة 

ساعات4 إلى يصل عزل 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةغير للمشروبات  القياسيةالحنفية 

المميزةالحنفية 
المظهر يضمن لتر ، 11 برو 

التجاريةللعالمة االحترافي 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم35 العمق  ×35 العرض  ×52 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم6،5 : )محملةغير (الوزن - 

سم79 طول  ×43 ارتفاع : )للفويلالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم64-83 حافة (مل 120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 3 (لتر 11 المحتوى  ، Fed-Gravity ، )فوالذي( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 
الخلففي مدمجة األلومنيوم من بدعامات مقوى هيكل الظهر: لحقيبة خاص غطاء - 

المشروباتلحاوية اإلضافي  ISOغطاء خالل من أكثر أو ساعات 4 إلى تصل لمدة اإلضافي ، العزل - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية حقائب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو429.00 الوحدة:   /السعر

يورو469.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةمشروبات "لتر 11 برو 

بشكل العزل وعالي ومتين قوي ظهر حقيبة هيكل المحترفة. المشروبات لخدمة عديدة لسنوات كفاءته أثبت الذي النهائي المتنقل التوزيع جهاز 

الشامل.للتطبيق مناسب . )ساعات4 إلى يصل (خاص 

والباردة.والساخنة الغازية وغير الغازية "المشروبات أنواع لجميع استخدامه يمكن 

للمشروباتاحترافية ظهر حقيبة 

ساعات4 إلى يصل عزل 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةللمشروبات 
القياسيةالحنفية 

المظهر يضمن لتر ، 11 برو 

التجاريةللعالمة االحترافي  المميزةالحنفية 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم35 العمق  ×35 العرض  ×52 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم6،5 : )محملةغير (الوزن - 

سم79 طول  ×43 ارتفاع : )للفويلالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم64-83 حافة (مل 120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 3 (لتر 11 المحتوى  )ستيل( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 
)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كمعدات يدوياً تعمل هواء مضخة - 
الخلففي مدمجة األلومنيوم من بدعامات مقوى هيكل الظهر: لحقيبة خاص غطاء - 

المشروباتلحاوية اإلضافي  ISOغطاء خالل من أكثر أو ساعات 4 إلى تصل لمدة اإلضافي ، العزل - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو499.00 الوحدة:   /السعر

يورو549.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةغير مشروبات "لتر 19 برو 

وعالي ومتين قوي ظهر حقيبة هيكل . PLUS XLبحجم المحترفة المشروبات لخدمة عديدة لسنوات كفاءته أثبت الذي النهائي المتنقل التوزيع جهاز 

لمناسبة . )ساعات4 إلى يصل (خاص بشكل العزل 

والباردة.الساخنة الغازية غير المشروبات أنواع جميع توزيع 

-XLمن البديل 
المتنقلة!المشروبات خدمة 

القياسيةالحنفية 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةغير للمشروبات 

المميزةالحنفية 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
فضيالقياسي: اللون - 

سم35 عمق  ×35 عرض  ×72 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم8.5 : )محملةغير (الوزن - 

سم77.5 الطول  ×63 االرتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم82-98 حافة (مل 350-710 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك. ، أبيض ،   /رملياألكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 5 (لتر 19 المحتوى  ، Fed-Gravity ، )فوالذي( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 
الخلففي مدمجة األلومنيوم من بدعامات مقوى هيكل الظهر: لحقيبة خاص غطاء - 

المشروباتلحاوية اإلضافي  ISOغطاء خالل من أكثر أو ساعات 4 إلى تصل لمدة اإلضافي ، العزل - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو509.00 الوحدة:   /السعر

يورو549.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةمشروبات "لتر 19 برو 

وعالي ومتين قوي ظهر حقيبة هيكل . PLUS XLبحجم المحترفة المشروبات لخدمة عديدة لسنوات كفاءته أثبت الذي النهائي المتنقل التوزيع جهاز 

لمناسبة . )ساعات4 إلى يصل (خاص بشكل العزل 

والباردة.والساخنة الغازية وغير الغازية المشروبات أنواع جميع عن االستغناء 

-XLمن البديل 
المتنقلة!المشروبات خدمة 

القياسيةالحنفية 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةللمشروبات 

كمعدات باليد تعمل هواء مضخة 

ضغط
*الطلب عند إضافية ضغط ملحقات  *المميزةالحنفية 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم35 عمق  ×35 عرض  ×72 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم8.5 : )محملةغير (الوزن - 

سم77.5 الطول  ×63 االرتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم82-98 حافة (مل 350-710 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك. ، أبيض ،   /رملياألكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 5 (لتر 19 المحتوى  )ستيل( NC Container AFGالمشروبات: حاوية - 
)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كمعدات يدوياً تعمل هواء مضخة - 
الخلففي مدمجة األلومنيوم من بدعامات مقوى هيكل الظهر: لحقيبة خاص غطاء - 

المشروباتلحاوية اإلضافي  ISOغطاء خالل من أكثر أو ساعات 4 إلى تصل لمدة اإلضافي ، العزل - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو579.00 الوحدة:   /السعر

يورو629.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةغير مشروبات "لتر 11x 2 كومبي 
ومتين قوي ظهر حقيبة هيكل الظهر. حقيبة نظام من المشروبات من نوعين بتقديم لك يسمح االحترافية. المشروبات لخدمة متنقل توزيع نظام 

.)ساعات4 إلى يصل (خاص بشكل العزل وعالي 
والباردة.والساخنة الغازية غير المشروبات لتوزيع مناسب اإلصدار 

القياسيةالحنفية 
المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةغير للمشروبات 

المميزةالحنفية 

منفصلبشكل معزول 2 

لتر11 المشروبات عبوات 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم32 عمق  ×52 عرض  ×52 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم11.0 : )محملغير (الوزن - 

سم91 طول  ×44 ارتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم82-98 حافة (مل 350-710 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك. ، أبيض ،   /رملياألكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 3 (لتر 11 محتوى  ، Fed-Gravity ، )فوالذية( NC AFGحاوية : )x)2المشروبات حاوية - 
الخلففي مدمجة األلومنيوم من بدعامات مقوى هيكل الظهر: لحقيبة خاص غطاء - 

المشروباتلحاوية اإلضافي  ISOغطاء خالل من أكثر أو ساعات 4 إلى تصل لمدة اإلضافي ، العزل - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو549.00 الوحدة:   /السعر

يورو639.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةمشروبات "لتر 11x 2 كومبي 
ومتين قوي ظهر حقيبة هيكل الظهر. حقيبة نظام من المشروبات من نوعين بتقديم لك يسمح االحترافية. المشروبات لخدمة متنقل توزيع نظام 

والباردة.والساخنة الغازية وغير الغازية المشروبات أنواع جميع لتوزيع مناسب اإلصدار . )ساعات4 إلى يصل (خاص بشكل العزل وعالي 

المنتجميزات توضيحي: رسم القياسيةالحنفية 

الغازيةللمشروبات 

المميزةالحنفية 
منفصلبشكل معزول 2 

لتر11 المشروبات عبوات 
كمعدات باليد تعمل هواء مضخة 

ضغط

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم32 عمق  ×52 عرض  ×52 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم11.0 : )محملغير (الوزن - 

سم91 طول  ×44 ارتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)مم82-98 حافة (مل 350-710 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، أبيض ،   /رملياألكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

)أمريكيجالون 3 (لتر 11 المحتوى  ، )ستيل( NC AFGحاوية : )x)2المشروبات حاوية - 
)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كأداة  Coupler-Tذلك. في بما يدوياً تعمل هواء مضخة - 
الخلففي مدمجة األلومنيوم من بدعامات مقوى هيكل الظهر: لحقيبة خاص غطاء - 

المشروباتلحاوية اإلضافي  ISOغطاء خالل من أكثر أو ساعات 4 إلى تصل لمدة اإلضافي ، العزل - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو639.00 الوحدة:   /السعر

يورو719.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةغير مشروبات "لتر 15x 2 كومبي 

المدمجة الظهر حقيبة نموذج مع البعض. بعضهما عن مستقل بشكل تفريغهما ليتم  )(PEبالستيكيتين حاويتين مع متحرك صرف نظام 

والساخنة الغازية غير المشروبات لتوزيع مناسب اإلصدار ساعتين. إلى يصل عزل واحد. وقت في مختلفين مشروبين تقديم يمكن للمشروبات ، 

الخدمة ...نبدأ ودعنا بسرعة امأل معقدة. غير مشروبات خدمة العالية التحميل وسعة المنخفض الوزن يضمن والباردة. 

مع للمشروبات مدمجة ظهر حقيبة 

15 منهما كل للمشروبات حاويتين 

البالستيكمن مصنوعة لتراً ، 

القياسيةالحنفية 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةغير للمشروبات 

المميزةالحنفية 
الوزنخفيفة ظهر حقيبة 

عاليةتحميل قدرة 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم40 عمق  ×36 عرض  ×52 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم6.0 تقريباً. : )محملغير (الوزن - 

سم87.5 طول  ×43.5 ارتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالني السطح - 

)مم82-98 حافة (مل 350-710 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، أبيض ،   /رملياألكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

لتر15 المحتوى  ، )(PEمناسبة بالستيك مشروبات   /أغذية: )x)2مشروبات حافظة - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو399.00 الوحدة:   /السعر

يورو429.00 الوحدة:   /السعر
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"غازيةمشروبات "لتر 15x 2 كومبي 

المدمجة الظهر حقيبة نموذج مع البعض. بعضهما عن مستقل بشكل تفريغهما ليتم  )(PEبالستيكيتين حاويتين مع متحرك صرف نظام 

والساخنة الغازية غير المشروبات لتوزيع مناسب اإلصدار ساعتين. إلى يصل عزل واحد. وقت في مختلفين مشروبين تقديم يمكن للمشروبات ، 

الظهرحقيبة  ، Coupler-Tمع الهواء مضخة استخدام عند معقدة. غير مشروبات خدمة العالية التحميل وسعة المنخفض الوزن يضمن والباردة. 

الغازية.المشروبات لتوزيع مناسب 

مناسبة الهواء مضخة باستخدام 

!CO2لعملية أيضاً 

القياسيةالحنفية 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةللمشروبات 

الوزنخفيفة ظهر حقيبة 

عاليةتحميل قدرة 

المميزةالحنفية 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
الفضياللون - 

سم40 عمق  ×36 عرض  ×52 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم6.5 تقريباً. : )محملغير (الوزن - 

سم87.5 طول  ×43.5 ارتفاع : )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالني السطح - 

)مم82-98 حافة (مل 350-710 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، أبيض ،   /رملياألكواب: موزع - 
قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

لتر15 المحتوى  ، )(PEمناسبة بالستيك مشروبات   /أغذية: )x)2مشروبات حافظة - 

)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كأداة  Coupler-Tذلك. في بما يدوياً تعمل هواء مضخة - 
)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

الحنفية معدات المعدات. ذلك في بما 

المميزةالحنفية متضمنة. القياسية 

يورو479.00 الوحدة:   /السعر

يورو509.00 الوحدة:   /السعر
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"والغازيةالغازية غير المشروبات "لتر 5x 2 كومبي 

ال الباردة. للمشروبات مناسبة تكون أن يفضل ظهر. حقيبة من المنتجات من نوعين لخدمة . )ساعتينإلى تصل (عازلة للمشروبات ظهر حقيبة 

ضغط معدات تشغيل يجب الغازية ، المشروبات توزيع إضافية. ضغط معدات استخدام إلى الغازية غير للمشروبات  Fed-Gravityعملية تحتاج 

مثاليالغرض. لهذا األنسب الطريقة هي  Tبمقرن المزودة الميكانيكية الهواء مضخة تعد إضافية. 

السريعة!المشروبات لخدمة 

المشروباتمن نوعين تقديم 

واحدة ...ظهر حقيبة من 

توضيح:

غير للمشروبات المنتج ميزات 

الغازية

توضيح:

لـالمنتج ميزات 

الغازيةالمشروبات 

مناسباًيكون أن يفضل  …

الباردة!للمشروبات 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم28 العمق  ×31 العرض  ×36 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم2،0 : )محملةغير (الوزن - 

cm  64،5L x  30،5H: )للرقائقالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 
)مم64-83 حافة (مل 120-300 واحدة لمرة تستخدم التي لألكواب مناسب بالستيك ، شفاف ، األكواب: موزع - 

قطعة  /9.00EUR السعر لإلرجاع. القابلة األكواب مع لالستخدام القماش تمديد اختياري: 

لتر5 سعة  )(PEمناسب بالستيك شراب   /أغذية: )x)2مشروبات حافظة - 

)المشروباتمن نوع ألي مناسبة (ضغط كأداة  Coupler-Tذلك. في بما يدوياً تعمل هواء مضخة - 
)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

"معدات  "غازيةغير مشروبات "معدات 
"غازيةمشروبات 

يورو249.00 الوحدة:   /السعر

يورو349.00 الوحدة:   /السعر
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لتر5 فن باك-درينك 

"الغازية  /الغازيةغير المشروبات "

للمشروبات بالنسبة الباردة. للمشروبات مناسبة تكون أن يفضل ممتعة. مناسبة ألي ومناسبة معتدل ، عزل مع للمشروبات ، بسيطة ظهر حقيبة 

إضافيةضغط ملحقات بدون -  Fed-Gravityخالل من التفريغ يتم الساكنة ، 

كـتشغيلها ليتم بهاالصغيرة الهواء مضخة فإن الغازية ، المشروبات مع الظهر حقيبة استخدام عند مطلوب. 

الضغط.ملحق 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةغير للمشروبات 

المنتج ميزات توضيحي: رسم 

الغازيةللمشروبات 

صغيرةهواء بمضخة التشغيل 

ضغطكمعدات 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
)النايلونمادة المتبقي ، المخزون - األحمر اللون (فضي اللون: - 
سم17  ×27 العرض  ×36 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم1،4 : )محملةغير (الوزن - 

سم46 طول  ×31 ارتفاع : )للفويلالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

لتر5 سعة  )(PEمناسبة بالستيك مشروبات   /أغذيةالمشروبات: علبة - 

)مل200 ألكواب مثالي (الكتف حزام على أكواب حامل - 
)يدويميكانيكي ، تشغيل (صغيرة هواء مضخة الكربون: أكسيد ثاني لتشغيل مطلوب - 

"المعدات  "الغازيةغير المشروبات "المعدات 
"الغازيةالمشروبات 

يورو79.00 الوحدة:   /السعر

يورو99.00 الوحدة:   /السعر
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ماركت ...السوبر من لترات 5 البيرة لعلب باك بارتي 

ماركت. السوبر من لتر 5 البيرة لعلب استخدامها يمكن  ، )Fun-Pack-Drinkمثل ظهر حقيبة (معتدل عزل مع بسيطة ، مشروبات ظهر حقيبة 

كمعدات صغيرة هواء ومضخة اليد أحادي قياسي بصنبور المتصل المشروبات وخط عليها ، والتنصت البيرة علبة تثبيت يمكن التسليم. يشمل 

ضغط.

لترات!5 سعة األلومنيوم من المصنوعة القياسية البيرة علب جميع مع استخدامها يمكن 

5 لـ  Pack-Partyالتوريد: نطاق 

Can Beer ALUلتر 
لتر5 بيرة علبة 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

*بيرة علبة بدون توريده يتم  *
)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
)النايلونمادة المتبقي ، المخزون - األحمر اللون ( SLVERاللون: - 
سم17  ×27 العرض  ×36 االرتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

ً)تقريباكجم 7 حمولة (كجم 1.0 : )محملغير (الوزن - 
سم46 طول  ×31 ارتفاع : )للفويلالمرئي السطح (اإلعالن سطح - 

)المنتصففي أعاله الصورة انظر (صغيرة هواء مضخة تثبيتها ، يمكن عمودية ، ماسورة واحد ، يد صنبور االستغناء: مجموعة - 
Trinkbecher  مل200 لـ مثاليSchultergurt ) am Becherhalterung -

)مل200 ألكواب مثالي (الكتف حزام على أكواب حامل - 

يورو89.00 الوحدة:   /السعر
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لتر3 مفرد - الصواريخ برج 

(PEالبالستيك من مصنوع للكسر قابل غير واحد مشروب بأنبوب مزود المناسبات. في الطعام تقديم يميز ما أهم هو  Single Tower Rocketيعتبر 
و ...األنظار تجذب هذه الوزن خفيفة الظهر حقيبة فإن التنصت ، وجهاز  )(IceTubeالداخلي التبريد ذلك في بما لتر. 3 أنبوب على يحتوي  ، )

المغلقة!األماكن في الطعام لتقديم مضمون دوران معدل 

التجاريةعالمتك صورة 

األمثلالنحو على ممثلة 

الثلج أنبوب مع لالستخدام 

منفقط لتر 2 سعة 

المشروباتأنبوب 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم11 عمق  ×32 عرض  ×60 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

الحنفيةمع المرفق المشروبات وخط  )لترلكل المعايرة مع (سم 70 المشروبات: أنبوب طول - 

سم60 الثلج: انبوب طول - 

كجم1.7 : )شاغر(الوزن - 

سم23 طول  ×14 ارتفاع  ×1  &سم 10 طول  ×54 ارتفاع  ×1 اإلعالن: سطح - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

يورو189.00 الوحدة:   /السعر
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لتر 3x 2Twin - الصواريخ برج 

محتوى  ، )(PEالبالستيك من مصنوع للكسر قابلين غير بأنبوبين مزودة المناسبات. في الطعام تقديم يميز ما أهم هو  Single Tower Rocketيعتبر 

و ...األنظار تجذب هذه الخفة فائقة الظهر حقيبة فإن التنصت ، وجهاز  )(IceTubeالداخلي التبريد ذلك في بما لتر. 3 أنبوب كل 

المغلقة!األماكن في الطعام لتقديم مضمون دوران معدل 

التجاريةعالمتك صورة 

األمثلالنحو على ممثلة 

الثلج أنبوب مع لالستخدام 

منفقط لتر 2 سعة 

المشروباتأنبوب 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم11 عمق  ×32 عرض  ×60 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

الحنفيةمع المرفق المشروبات وخط  )لترلكل المعايرة مع (سم 70 المشروبات: أنبوب طول - 

سم60 الثلج: انبوب طول - 

كجم2،7 : )شاغر(الوزن - 

سم23 طول  ×14 ارتفاع  ×1  &سم 10 طول  ×54 ارتفاع  ×1 اإلعالن: سطح - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
موضحغير  * ً)تقريباسم 140 الطول (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

يورو299.00 الوحدة:   /السعر
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والزجاجاتالعلب الظهر حقيبة - التوأم حزمة 

إلى باإلضافة مل ، 500 حتى  )الزجاجأو  (PETالتجارية المشروبات وزجاجات لعلب المثالي المتنقل التوزيع نظام المعزولة المزدوجة العبوة تعتبر 

والمناولة!التعبئة سهولة والمبيعات. الترويج قدرات وزيادة لتكملة تماماً مناسبة الغذائية. وغير األغذية قطاع من المعبأة المنتجات 

األكواب.في لتقديمها للمشروبات ظهر حقيبة إلى  Pack Twinتحويل يمكن 

واألسعار.الحلول عن اسألنا فقط 

تحميل بسعة غرفتين من مكون جهاز 

زجاجةأو علبة 15 لـ 

منهمالكل مل 500 إلى يصل ما 

نفايات كيس مع مزدوجة عبوة 

لالستبدالقابلة مرنة الفارغةالحاوية من للتخلص 

دعائية!رسائل 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم30 عمق  ×35 عرض  ×60 ارتفاع الظهر: حقيبة أبعاد - 

كجم4.0 : )شاغر(الوزن - 

سم30 عرض  ×52 ارتفاع : )المؤخر(اإلعالن سطح - 

سم22 عرض  ×38 ارتفاع  ×2 اإلعالن: سطح - 

)الظهرحقيبة مثل واللون الخامة (أمامية جيوب 3 مدفوع. البائع مئزر - 
.)مصوراليسار أعلى (نفايات كيس . )مصورةغير (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

)يورو49.00 الوحدة   /السعر- نفايات كيس (يورو269.00 الوحدة:   /السعر
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BT4002- غطاء مع اللوح على البائع صينية 

لإلزالة قابل رفع غطاء والمتانة. االستقرار واالتقان الجودة عالية المواد تضمن التطبيقات. من واسعة لمجموعة مناسبة المعزولة البائع صينية 

بالخارج جانبيان جيبان مع االرتداء. عند الراحة مستويات أعلى يضمن مما بالعرض ، الخلف في للتعديل قابلة كتف وسادة مع الكتف حزام ونظام 

غطاءمع الدرج استخدام عند الدعاية. لغرض  )الداخلمن (والغطاء الواجهة تزيين يمكن النقود. لصيد أو الخدمة إلكسسوارات 

كريم!اآليس منتجات لتوزيع أيضاً مناسب 

لتثبيت فتحة 15 من مكون ملحق 

واألكوابوالزجاجات العلب 

المريحالكتف حزام نظام 

للتعديلقابلة كتف وسادة مع 
مم50 ارتفاع مم ، 70 قطر فتحة 

 ،)الغرفةمقسم (البطانة 

مرتبةالدرج على يحافظ 

لـالمرن التغيير 

إعالنيةرسائل 
تماماًلإلزالة قابل الرفع غطاء 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم39 العمق  ×39 العرض  ×20 االرتفاع الصينية: أبعاد - 

كجم2،2 : )شاغر(الوزن - 

لتر25 الصافي: الحجم - 

سم69 عرض  ×13 ارتفاع : )األمامي(اإلعالن سطح - 

سم31 عرض  ×12 ارتفاع : ء)الغطاداخل (اإلعالن سطح - 

.)مصورةغير (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

يورو149.00 الوحدة:   /السعر )الغرفةمقسم (البطانة مع المعدات 

يورو19.00 الوحدة:   /السعرفتحة 15 
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BT4003- اللوح على البائع صينية  XLغطاء مع 

ونظام لإلزالة قابل رفع غطاء والمتانة. االستقرار واالتقان الجودة عالية المواد تضمن التطبيقات. من واسعة لمجموعة مناسبة المعزولة البائع صينية 

بالخارج جانبيان جيبان مع االرتداء. عند الراحة مستويات أعلى يضمن مما بالعرض ، الخلف في للتعديل قابلة كتف وسادة مع الكتف حزام 

لتوزيع أيضاً مناسبة بغطاء صينية استخدام عند الدعاية. لغرض  )الداخلمن (والغطاء الواجهة تزيين يمكن النقود. لصيد أو الخدمة إلكسسوارات 

كريم!اآليس منتجات 

مل!500 سعة وزجاجات علب مع لالستخدام خاص بشكل مناسب 

لتثبيت فتحة 15 من مكون ملحق 

واألكوابوالزجاجات العلب 

المريحالكتف حزام نظام 

للتعديلقابلة كتف وسادة مع 

مم50 ارتفاع مم ، 70 قطر فتحة 

لـالمرن التغيير 

إعالنيةرسائل 

 ،)الغرفةمقسم (البطانة 

مرتبةالدرج على يحافظ 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم39 عمق  ×39 عرض  ×30 ارتفاع الصينية: أبعاد - 

كجم3.0 : )شاغر(الوزن - 

لتر40 الصافي: الحجم - 

سم69 عرض  ×23 ارتفاع : )األمامي(اإلعالن سطح - 

سم31 عرض  ×12 ارتفاع : ء)الغطاداخل (اإلعالن سطح - 

.)مصورةغير (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

يورو169.00 الوحدة:   /السعر )الغرفةمقسم (البطانة مع المعدات 

يورو19.00 الوحدة:   /السعرفتحة 15 
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BT4001- بغطاء كالسيكية بائع صينية 

قابل رفع غطاء والمتانة. االستقرار واالتقان الجودة عالية المواد تضمن التطبيقات. من واسعة لمجموعة حراريا ً، معزولة السعة ، عالية بائع صينية 

جانبيان جيبان مع االرتداء. عند الراحة مستويات أعلى يضمن مما بالعرض ، الخلف في للتعديل قابلة كتف وسادة مع الكتف حزام ونظام لإلزالة 

متيالدعاية. ألغراض  )الداخلمن (والغطاء الواجهة تزيين يمكن النقود. لصيد أو الخدمة إلكسسوارات بالخارج 

كريم!اآليس منتجات لتوزيع أيضاً مناسبة بغطاء صينية استخدم 

السعةعالية بائع صينية 

)الغرفةمقسم (البطانة يحافظ العزلمع 
مرتبةصينية 

فتحة24 بـ ملحق 

لإلعالنالمرن التغيير 

مم50 ارتفاع مم ، 70 قطر فتحة 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم41 عمق  ×57 عرض  ×23 ارتفاع الصينية: أبعاد - 

كجم2.8 : )شاغر(الوزن - 

لتر45 الصافي: الحجم - 

سم50 عرض  ×14 ارتفاع : )األمامي(اإلعالن سطح - 

cm  50W x  20H x2: ء)الغطاداخل (اإلعالن سطح - 

سم34 عرض  ×12 ارتفاع  ×2 : )جانبيةأكياس (اإلعالن سطح - 

.)مصورةغير (تلسكوب عصا ذلك. في بما  Flaggترقية-اختياري: ملحق - 

يورو199.00 الوحدة:   /السعر )x2غرفة مقسم (البطانة مع المعدات 

يورو29.00 الوحدة:   /السعرفتحة 24 
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EVT2010- التبريد عناصر 2 ذلك. في بما كريم اآليس كيس 

قابل كتف وحزام بالخارج ، جانبيان وجيبان الداخل ، من أجزاء 4 من مرنة حجرة متضمنين. تبريد عنصري مع حراريا ًالمعزول كريم اآليس كيس 

المنتجات أو كريم اآليس لتوزيع مثالي مغناطيسي. وقفل الجانبين على الجوية العوامل من حماية مع للرفع قابل غطاء نسيجية. حماية مع للتعديل 

األخرى.المجمدة 

التدخل - /الطقس

حماية

كريملآليس مثالي 

توزيع

أجزاء4 غرفة جهاز 

التبريدعناصر من 2 يتضمن 

لإلعالنالمرن التغيير 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (وقاية مشمع شاحنة المادة: - 
الفضياللون - 

سم25 العمق  ×25.5 العرض  ×37 االرتفاع الكيس: أبعاد - 

)كجم1،4 التبريد عناصر باستثناء الوزن (كجم 3،2 : )التبريدعناصر شامال ً(الوزن - 
لتر20 الصافي: الحجم - 

cm  33W x  15،5H: )األمامي(اإلعالن سطح - 

عنصر  VAMUSالتبريد عناصر 2 ذلك. في بما حقيبة 

سمx20x2 28مئوية ، درجة  21VAMUS- التبريد 

يورو129.00 الوحدة:   /السعر

يورو12.00 الوحدة:   /السعر
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EB4003- منزلق بغطاء كريم اآليس بيع صندوق 

قابل (منزلق عملي غطاء نقاط. 4 كتف حزام بنظام مزود أفضل. لعزل رغوية مادة من بألواح مزدوجة بجدران هندسياً ، مصمم بائع صينية نموذج 

السريعةالحرارة درجة يمنع  ، )لإلزالة

األمثل.التعامل ويضمن الداخل في الخسارة 

األخرى!المجمدة والمنتجات كريم لآليس مثالي 

معكريم آيس صينية 

نقاط4 كتف منزلق ، غطاء 

األلومنيومرقائق من وحقيبة حزام 

عدا.ما صينية - كريم آيس 

منزلقوغطاء رقائق كيس 

مريحةنقاط 4 

الكتفحزام 

لإلزالةقابل منزلق غطاء 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

االبيضاللون 

ايثيلينالبولي بالستيك المواد: 

من البعد  D33cm x H22.5cm x L60cmالخارجي: البعد 

تقريبا. الصافي: الحجم  D29cm x H19.5cm x L55cmالداخل: 

لتر31 

كجم3،4 تقريبا. : )شاغر(الوزن 

مرنة.إعالنية إلدخاالت أمامية برقائق أو بملصقات تزيينه يمكن : )األمامي(اإلعالن سطح 

رباعي وحزام منزلق غطاء ذلك. في بما كريم اآليس علبة 

:)قطع3 من مجموعة (فواصل النقاط: 
cm(  ،5H16 x L59 cm )inside ،5H16 x ،5L63فويلكيس 

يورو199.00 الوحدة:   /السعر

يورو9.00 الوحدة:   /السعر

يورو19.00 الوحدة:   /السعر
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VB4004- البائعين بيع صندوق 

مسلحوزنه. في جداً خفيف العناية ، سهل بالستيك من مصنوع هندسياً ، مصمم بائع صينية نموذج 

الثلج!بمكعبات البضائع تبريد يمكن نقاط. 4 كتف حزام نظام مع 

-بالكامل البالستيك من مصنوعة للتطبيق قابلة مرنة بائع صينية - 

احباط كيس التوضيح. ذلك في بما فواصلبدون توضيحي رسم رقائقمن كيس باستثناء التوضيح 

المرنةاالعالنية للزخرفة 

فتحة16 من مكون ملحق مع توضيحي رسم 

بفاصلينتوضيحي رسم 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

بالستيك المادة:  )(RAL9006أبيض ألومنيوم القياسي: اللون 

)بوليستيرول(
الداخل: من البعد  D33cm/  H18cm/  L60cmالخارجي: البعد 

D29cm/  cm،5H17/  cm،5L55  28 تقريبا. الصافي: الحجم

لتر

كجم2،3 تقريبا. : )شاغر(الوزن 

مرنة.إعالنية إلدخاالت أمامية برقائق أو بملصقات تزيينه يمكن : )األمامي(اإلعالن سطح 

رباعي كتف حزام ذلك. في بما البائع صينية 

داخلياً:ثقباً 16 النقاط: 

يورو149.00 الوحدة:   /السعر

يورو19.00 الوحدة:   /السعر

:)قطع3 من مجموعة (فواصل 
cm(  ،5H16 x L59 cm )inside ،5H16 x ،5L63فويلكيس 

يوروالوحدة:   /السعر

يورو19.00 الوحدة:   /السعر

9.00
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حجمانيتوفر - المحمول الكمبيوتر داعم 

اإلصدار الخلف. في متقاطع للتعديل قابل كتف حزام نظام مع المحمولة ، الكمبيوتر أجهزة   /المحمولةالكمبيوتر ألجهزة ومتحركة مريحة عمل وسادة 

XL  زودت مريح. بناء العريضة. األشرطة من والمزيد الكتف منصات معVELCRO
األمثل.التعامل وتضمن العمل وسادة في الوحدة الشرائط تثبت 

المحمولالكمبيوتر داعم معيار 

14"- "11 لألجهزة 
XLالمحمول الكمبيوتر دعم 

بوصة18 - بوصة 15 مقاس لألجهزة  للصورةقياسية نسخة 

للصورة XLنسخة 

الحزاملنظام القياسي النموذج 
XLموديل الحزام نظام 

)"-14"11 األجهزة (للمعيار الفنية البيانات   /المعدات
)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
أسود  /فضياللون: - 

سم4 االرتفاع  ×35 /37العمق  ×35 الطول األبعاد: - 

يورو69.00 الوحدة:   /السعركجم0.8 الوزن: - 

)بوصة18 إلى 15 من األجهزة ( XLلـ الفنية البيانات   /المعدات
)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
أسود  /فضياللون: - 

سم 5H × 44/ 40D ×  45L األبعاد: - 

يورو79.00 الوحدة:   /السعركجم1.0 الوزن: - 
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موديل1 في 2 - محمول كمبيوتر حقيبة 

الكتف أحزمة توفر سهلة. خطوات بضع في متنقل عمل مكتب إلى تحويلها يمكن المحمول ، الكمبيوتر   /الدفتريللكمبيوتر مبطنة حافظة 

األمثل. التعامل وتضمن العمل وسادة من السفلي الجزء المرفقة  VELCROشرائط تثبت والراحة. االستقرار الخلف في واسع نطاق على المتقاطعة 

الدعاية.ألغراض الغطاء داخل الرقائق كيس استخدام يمكن 

مع عريضة كتف أحزمة و ...الحمل حقيبة 

للتعديلقابلة كتف وسادات  المحمولالعمل مكتب 

لحمل وحقيبة 

"-18"11 محمول كمبيوتر   /محمولكمبيوتر 

على  VELCROخطوط تعمل 

العملمكتب على الجهاز تثبيت 

واحدفي متنقل عمل مكتب ... 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
أسود  /فضياللون: - 

cm  9H x 35،5/   39D x  40Lاألبعاد: - 
كجم1،6 الوزن: - 

سم34 عرض  ×30 ارتفاع : )رقائقكيس (اإلعالن سطح - 

يورو119.00 الوحدة:   /السعر
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الفردياإلعالن إمكانية - الترويج حقيبة 

ومبطن. للتعديل قابل مريح ، كتف حزام مع المتين للشاحنة المشمع القماش من مصنوعة للتطبيق ، قابلة الجوانب متعددة عملية ، كتف حقيبة 

والغطاءالوجه على ورقية إدخاالت مع فردي بشكل ترويجية زينة 

الخارج.في 

داخليةنظرة 

الترويجحقيبة 

متوفرة قطعة 100 الكمية من 

أخرى!بألوان أيضاً 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
)أزرقأخضر ، أصفر ، البقايا بعض (فضي القياسي: اللون - 
cm  12D x  30H x  40Lالكيس: أبعاد - 
كجم0.8 الوزن: - 

لتر12 الصافي: الحجم - 

سم38 عرض  ×25 ارتفاع غطاء:   /أماميإعالن -سطح 

يورو39.00 الوحدة:   /السعر
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PP8001-  )للمشيإعالنية لوحة (الفتة حزمة 

بسبب اإلعالنية للرسالة عال ٍوضوح الملصقات.   /للالفتاتللغاية فعال لعرض الهيكل. لتثبيت األلومنيوم من دعامة مع للغاية خفيفة ظهر حقيبة 

لديهالناقل أمامية. جيوب بثالثة البائع ساحة التسليم يشمل الموقع. على ومعتمد كبيرة بمساحة التقديمي العرض 

ذلك.إلى وما والمنشورات المنتجات عينات لتوزيع اليدين حر 

ثالثةمع البائع ساحة 
للرسالة سريع تغيير 

اإلعالنية
والعينات للنشرات أمامية جيوب 

ذلك.إلى وما والنشرات 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

سم28 العمق  ×64 العرض  ×126 الطول األبعاد: - 

الفضياللون - 

)641Original COMPLAN (المشمع القماش المادة: - 
)Placardحزمة مثل والمواد اللون (أمامية جيوب بثالثة البائع مريلة - 
)A0 DINتقريباً (سم 83 العرض  ×119 االرتفاع : )المؤخرة(المرئية اإلعالن منطقة - 
سم57 عرض  ×41 ارتفاع : )علوي(المرئية اإلعالن مساحة - 

كجم5،2 تقريبا. الوزن - 

يورو189.00 الوحدة:   /السعر
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لتر5 و 3 أوريجينال تاور بير 

أنبوب شفافة. بالستيكية حنفية مع حديث تصميم . )الكحولمن عالية نسبة باستثناء (تقريباً مشروب ألي مناسب منضدة ، أعلى صلب موزع 

ألغراض متينة قاعدة استخدام يمكن درجة. 360 بزاوية للدوران قابل لتر ، لكل معايرة مع للكسر ، القابل غير كربونات البولي من مصنوع المشروبات 

بالملصقات.وتزيينها الدعاية 

( IceTubeداخليتبريد )
لتر5 و 3 برج 

للدورانقابل درجة 360 أنبوب لتر3 تاور بير إيمدج 

الجودةعالية شفافة حنفية 

من مصنوع المشروبات أنبوب 

للكسرالقابل غير كربونات البولي 

)ZS2005  /3الصنف: رقم (لتر 3 اإلصدار 

يورو119.00 الوحدة:   /السعركجم4،0 الوزن:   /سم90 اإلجمالي: الطول 

ZS2005  /5الصنف: رقم (لتر 5 اإلصدار 
يورو129.00 الوحدة:   /السعركجم4،4 الوزن:   /سم125 اإلجمالي: الطول 

اختيارية ...الملحقات 

الداخليالتبريد  )(IceTubeالتبريد عنصر 

تزداد الثلج ، مكعبات وميض مع استخدامها عند تخفيفها. دون أطول لفترة طازجة المشروبات على تحافظ والماء ، الثلج بمكعبات مليئة 

كبير ...بشكل االنتباه درجة 

يورو17.00 الوحدة:   /السعرلتر  ZS2105  /3الصنف: رقم 

يورو19.00 الوحدة:   /السعرلتر  ZS2105  /5الصنف: رقم 

  /قطع3  )موضحغير IceBulletالثلج مكعبات من  مثبتة (

يورو7.00 3: من مجموعة   /السعرلتر 3 ألنبوب طقم 

يورو10.00 5: من مجموعة   /السعرلتر 5 ألنبوب طقم   /قطع5 

)موضحغير (تنظيف فرشاة 
ZS2108الصنف: رقم 

لتر 5 لتر 3 شراب انبوب 

شرابانبوب 

EUR: 12.00 Stück/  EURسعر 
EUR: 14.00 Stück/  EURسعر 
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لتر5  "برومو"تريتون 

أكسيد ثاني على تحتوي كانت سواء المشروبات أنواع جميع لفرز تصلح حنفيات! ثالث من واحد وقت في المشروبات توزيع المنضدة ... أعلى موزع 

البطاطس رقائق مثل الخفيفة للوجبات وصينية تبريد ووحدة تنظيف فرشاة التسليم. يشمل . )باردةتكون أن يفضل (بدونه أو الكربون 

ذلك.إلى وما والسندويتشات 

و10 /2011رقم  )األوروبياالتحاد (الئحة مع تتوافق المستخدمة الخام والمواد المواد 

المشروبات!  /األطعمةمع لالستخدام ومناسبة 1935 /2004رقم  )األوروبياالتحاد (الئحة 

3 معايرة لتر 5 مشروبات حافظة خفيفةوجبات صينية 

لتر5  &

لتر5 برومو تريتون 

التبريدكتلة 

متينةقاعدة 

بالمساميراضغط 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)المشروبات  /األطعمةمع لالستخدام مناسب (بالستيك المادة: - 
سم60 الكلي: االرتفاع - 

لتر5 السعة: - 

سم25 الخفيفة: الوجبات صينية قطر - 

كجم2،7 : )شاغر(الوزن - 

الطلبعند زينة - 

يورو109.00 الوحدة:   /السعر
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لتر5  "سكاي"تريتون 

أكسيد ثاني على تحتوي كانت سواء المشروبات أنواع جميع لفرز تصلح حنفيات! ثالث من واحد وقت في المشروبات توزيع المنضدة ... أعلى موزع 

 ً)أيضاتبريد كتلة مع اختيارياً استخدامه يمكن (الثلج لمكعبات ثلج أنبوب تنظيف ، فرشاة التسليم. يشمل . )باردةتكون أن يفضل (بدونه أو الكربون 

ذلك.إلى وما والسندويتشات البطاطس رقائق مثل الخفيفة للوجبات وصينية 

و10 /2011رقم  )األوروبياالتحاد (الئحة مع تتوافق المستخدمة الخام والمواد المواد 

المشروبات!  /األطعمةمع لالستخدام ومناسبة 1935 /2004رقم  )األوروبياالتحاد (الئحة 

5SKY الثلج أنبوب شامل. لتر 
الثلجلمكعبات 

)شاغر(لتر 5 سكاي 

الحنفيةمتعدد نظام 

صرفحنفيات ثالث 

التبريدكتلة 

)اختياريتبريد عنصر (

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)المشروبات  /االطعمةمع لالستعمال مناسب (بالستيك لتر: 5 المشروبات حافظة - 
)المشروبات  /األطعمةمع لالستخدام مناسب (بالستيك الثلج: لمكعبات ثلج أنبوب - 
سم89.7 الكلي: االرتفاع - 

سم31.9 العرض: - 

لتر5 السعة: - 

سم25 الصينية: قطر - 

سم21.5 القاعدة:   /الحنفيةالمسافة - 

كجم2.8 : )فارغ(الوزن - 

الطلبعند زينة - 

يورو119.00 الوحدة:   /السعر
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S4160الصنف: رقم 

)صغير(شفاف بالستيك اكواب موزع 

ذاتي بالجاذبية والتغذية العلوي التحميل الكوب ، إزالة دون التعبئة بإعادة يسمح جديد قالب كأس شفاف ، أزرق كالسيكي ، صغير أكواب موزع 

األنبوبطول مم ، 57-73 قطرها حافة مع مل ، 90-150 الكوب ألحجام الضبط 

)واحدتعليق الحائط ، على تعليق بجهاز مزود (مم ، 406 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

البالستيكالمادة: - 

)واضح(شفاف اللون: - 
مم406 األنبوب: طول - 

مل ،90-150 واحدة: لمرة تستخدم التي األكواب ألحجام - 

مم57-73 جنط: بقطر - 

كجم0،3 الوزن: - 

يورو25.00 الوحدة:   /السعر

م3165 الصنف: رقم 

)متوسط(شفاف ، بالستيك ، أكواب ، موزع 

والتغذية العلوي التحميل الكوب ، إزالة دون التعبئة بإعادة يسمح جديد قالب كأس شفاف ، أزرق الحجم ، متوسط   كالسيكي أكواب موزع 

األنبوبطول مم ، 64-83 الحافة قطر مل ، 120-300 الكوب ألحجام الضبط ذاتي بالجاذبية 

)واحدتعليق الحائط ، على تعليق بجهاز مزود (مم ، 508 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

البالستيكالمادة: - 

)واضح(شفاف اللون: - 
مم508 األنبوب: طول - 

120-300 واحدة: مرة لالستعمال الكأس لمقاسات - 

مم64-83 جنط: بقطر مل ، 

كجم0.4 الوزن: - 

يورو29.00 الوحدة:   /السعر
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م4410 الصنف: رقم 

)كبير /متوسط   (رملي بالستيك ، أكواب موزع 

 ، )الطلبحسب (األحمر أو الرملي اللون للكسر ، القابل غير إيثيلين البولي من مادة تقريباً. تطبيق ألي السحب ، نوع من المشروبات أكواب موزع 

الحافةقطر مل ، 350-710 الكوب ألحجام الذاتي ، الضبط بالجاذبية ، والتغذية العلوي التحميل 

.)2عدد الحائط ، على تعليق بجهاز مزود (مم 597 األنبوب طول مم ، 82-98 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

)بالستيك(ايثيلين بولي المادة: - 
رمليالقياسي: اللون - 

مم597 األنبوب: طول - 

350-710 واحدة: مرة لالستعمال الكأس لمقاسات - 

مم82-98 الجنط: قطر مل ، 

كجم0.5 الوزن: - 

يورو59.00 الوحدة:   /السعر

الطلب!حسب أصغر بأحجام ألكواب موزع  *

S3250الصنف: رقم 

)صغير(ستيل استانلس أكواب موزع 

قطر مل ، 180-350 الكوب ألحجام ذاتياً ، للتعديل قابل بالجاذبية ، ومغذي األعلى من محمل للصدأ ، المقاوم الفوالذ من صغير ، أكواب موزع 

)واحدتعليق الحائط ، على التثبيت بجهاز مزود (مم ، 406 األنبوب طول مم ، 70-86 الحافة 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

للصدأالمقاوم الفوالذ المواد: - 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم406 األنبوب: طول - 

مل ، 180-350 منها: للتخلص الكأس ألحجام - 

مم70-86 الجنط: قطر 

كجم0.6 الوزن: - 

يورو46.00 الوحدة:   /السعر

خصم50٪ - تخفيضات 

38



م4200 الصنف: رقم 

)متوسط(ستيل استانلس أكواب موزع 

قطر مل ، 120-300 الكوب ألحجام ذاتياً ، للتعديل قابل بالجاذبية ، ومغذي األعلى من محملّ للصدأ ، المقاوم الفوالذ من ، متوسط   كوب موزع 

)تعليقانالحائط ، على التثبيت بجهاز مزود (مم ، 597 األنبوب طول مم ، 70-86 الجنط 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

للصدأالمقاوم الفوالذ المواد: - 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

120-300 واحدة: مرة لالستعمال الكأس لمقاسات - 

مم70-86 جنط: بقطر مل ، 

كجم0،7 الوزن: - 

يورو54.00 الوحدة:   /السعر

خصم50٪ - تخفيضات 

لتر4400 الصنف: رقم 

كبيرستيل استانلس اكواب موزع 

الجنط قطر مل ، 350-710 الكوب ألحجام ذاتياً ، للتعديل قابل بالجاذبية ، ومغذي األعلى من محمل للصدأ ، المقاوم الفوالذ من كبير ، أكواب موزع 

.)تعليقانالحائط ، على التثبيت بجهاز مزود (مم 597 األنبوب طول مم ، 98-82 

الفنية:البيانات   /المنتجميزات 

للصدأالمقاوم الفوالذ المواد: - 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

350-710 واحدة: لمرة تستخدم التي األكواب ألحجام - 

مم82-98 الجنط: قطر مع مل ، 

كجم0.8 الوزن: - 

يورو59.00 الوحدة:   /السعر

خصم50٪ - تخفيضات 
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)XL  /كبير /متوسط   (ستيل ستانليس األغراض ، متعدد أكواب موزع 

تستخدم التي البالستيكية أو الورقية لألكواب الكروم ، من غطاء مع بالجاذبية ، ومغذي األعلى من محمل للصدأ ، المقاوم الفوالذ من أكواب موزع 

الجنطقطر إلى معدنية عملة أو براغي مفك باستخدام الموزع حافة قطر تعديل يمكن واحدة. لمرة 

.)تعليقان(الحائط على للتثبيت جهاز ذلك في بما التسليم كوب. 

)متوسط(م 3200 

تقنية:معلومات 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

قطر مل ، 180-300 الكوب: ألحجام - 

مم56-81 الجنط: 

كجم0،7 الوزن: - 
خصم50٪ - تخفيضات 

يورو58.00 الوحدة:   /السعر

* * * * *

)كبير(لتر 3400 

تقنية:معلومات 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

قطر مل ، 350-710 الكوب: ألحجام - 

مم70-98 الجنط: 

كجم0.8 الوزن: - 

يورو62.00 الوحدة:   /السعر

* * * * *

3500( XLجداكبير )

تقنية:معلومات 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

قطر مل ، 950-1360 الكوب: ألحجام - 

مم101-123 الجنط: 

كجم1.0 الوزن: - 

خصم50٪ - تخفيضات 

يورو76.00 الوحدة:   /السعر
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ً)جداكبير   /كبير /متوسط   (بنابض للصدأ المقاوم الفوالذ من أكواب موزع 

باستخدام الكوب حافة قطر تعديل يمكن واحدة. لمرة تستخدم التي البالستيكية أو الورقية لألكواب للصدأ ، المقاوم الفوالذ من بزنبرك ، أكواب موزع 

.)تعليقان(الحائط على للتثبيت جهاز ذلك في بما التسليم معدنية. عملة أو مفك 
درجة.45 أو رأسياً أو أفقياً األكواب موزع تركيب يمكن 

M-EV3200
50خصم -السعر تخفيض 

تقنية:معلومات 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

قطر مل ، 180-300 الكوب: ألحجام - 

مم56-81 الجنط: 

كجم1،1 الوزن: - 

يورو85.00 الوحدة:   /السعر

* * * * *

L-EV3400

تقنية:معلومات 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

مل ،350-710 الكوب: لحجم - 

مم70-98 الجنط: قطر 

كجم1،2 الوزن: - 

خصم50٪ - تخفيضات 

يورو92.00 الوحدة:   /السعر

* * * * *

XL-EV3500

تقنية:معلومات 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

قطر مل ، 950-1360 الكوب: ألحجام - 

مم101-123 الجنط: 

كجم1.3 الوزن: - 

يورو110.00 الوحدة:   /السعر

خصم50٪ - تخفيضات 
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المنضدةأعلى يوضع حامل 

ومم 597 أنبوب بطول موزعات كوب   /أغطية4 إلى يصل لما الفوالذ ،   /الكروممن مصنوع المنضدة ، أعلى يوضع حامل 

تعليقين.

S3604 الكأسموزعات ذلك. في بما الوقوف فقطالوقوف

الغطاءوموزع 

تقنية:معلومات 

كروماللون: - 

ملم914 اإلرتفاع: - 

مم254 القاعدة: جنط قطر - 

كجم3.5 الوزن: - 

)فقطالوقوف (السعر 
يورو185.00 الوحدة: 

Sالحامل يظهر اليمين أعلى التوضيحي الرسم  *
م ، 3200  ×2 كوب موزع ذلك. في بما 3604 

درهم3402  ×1 موزع غطاء لتر ، 3400  ×1 

معداتشامل. السعر 

يورو432.00 الوحدة: 

ستيلستانلس بغطاء موزع 

لالجهاز ذلك في بما التسليم األكواب. ألغطية مناسب بلوري ، للصدأ مقاوم فوالذ  ، ء)للغطالحجمين (غطاء موزع 

.)تعليقان(الحائط على التثبيت 

درهم3402 

تقنية:معلومات 

)ستيلستيل-(فضي اللون: - 
مم597 األنبوب: طول - 

مل173-710 الكوب: ألحجام - 

كجم1.3 الوزن: - 

يورو69.00 الوحدة   /السعر

42



للصدأالمقاوم الفوالذ  ، NC AFGالمشروبات حاوية 

لتر19 لتر ، 11 لتر ، 5 

مطاطية ، بقبضة قاعدة الخزان ، غطاء على الضغط تنفيس صمام مع الحاوية غطاء لتراً ، 19 و لتراً 11 لتر ، 5 سعة  ، NC AFGالمشروبات حاوية 

علىإضافي إخراج صمام يوجد الجاذبية ، إصدار في علوي. مقبض على 

.)الجانبيالخرج (الخزان قاع 

5/  RP1104
)لتر5 محتويات (

11/  RP1104
)محتوياتلتر 11 (

19/  RP1104
)لتر19 محتويات (

تقنية:معلومات تقنية:معلومات تقنية:معلومات 

1.4301DIN ستيل ستانليس الصنع: مادة - 
سم23.5 اإلرتفاع: - 

)سم1 - (+/سم 21.3 الجنط: قطر - 
كجم2.26 الوزن: - 

1.4301DIN ستيل ستانليس الصنع: مادة - 
سم42.5 اإلرتفاع: - 

)سم1 - (+/سم 21.3 القطر: حافة - 
كجم2.7 الوزن: - 

1.4301DIN ستيل ستانليس الصنع: مادة - 
سم63.5 اإلرتفاع: - 

)سم1 - (+/سم 21.3 الجنط: قطر - 
كجم3.4 الوزن: - 

يورو129.00 الوحدة:   /السعريورو119.00 الوحدة:   /السعريورو99.00 الوحدة:   /السعر

لتر5 لتر11 لتر19 
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5 للصدأ المقاوم الفوالذ  ، NC AFGالمشروبات حاوية 

"الجاذبية"لتر 19 لتر ، 11 لتر ، 
مطاطية ، بقبضة قاعدة الخزان ، غطاء على الضغط تنفيس صمام مع الحاوية غطاء لتراً ، 19 و لتراً 11 لتر ، 5 سعة  ، NC AFGالمشروبات حاوية 

علىإضافي إخراج صمام يوجد الجاذبية ، إصدار في علوي. مقبض على 

.)الجانبيالخرج (الخزان قاع 

1111/  RP1104( GVلتر  )1919/  RP1104( GVلتر )55/  RP1104( GVلتر )

المشروبات ، خرطوم مع كاملة تأتي 

والمقرنةوالصنبور ، والغطاء ، والعزل ، 

المشروبات ، خرطوم مع كاملة تأتي 

والمقرنةوالصنبور ، والغطاء ، والعزل ، 

المشروبات ، خرطوم مع كاملة تأتي 

والمقرنةوالصنبور ، والغطاء ، والعزل ، 

تقنية:معلومات 

1.4301DIN ستيل ستانليس الصنع: مادة - 
سم23.5 اإلرتفاع: - 

)سم1 - (+/سم 21.3 الجنط: قطر - 
كجم2.78 الوزن: - 

تقنية:معلومات 

1.4301DIN ستيل ستانليس الصنع: مادة - 
سم42.5 اإلرتفاع: - 

)سم1 - (+/سم 21.3 الجنط: قطر -  )سم1 - (+/سم 21.3 الجنط: قطر - 
كجم3.9 الوزن: - كجم 3.1 الوزن: - 

تقنية:معلومات 

1.4301DIN ستيل ستانليس الصنع: مادة - 
سم63.5 اإلرتفاع: - 

القياسيةالحنفية ذلك. في بما 

يورو129.00 الوحدة:   /السعر

القياسيةالحنفية ذلك. في بما 

يورو149.00 الوحدة:   /السعر

القياسيةالحنفية ذلك. في بما 

يورو159.00 الوحدة:   /السعر

المميزةالحنفية ذلك. في بما 

يورو169.00 الوحدة:   /السعر

المميزةالحنفية ذلك. في بما 

يورو189.00 الوحدة:   /السعر

المميزةالحنفية ذلك. في بما 

يورو199.00 الوحدة:   /السعر

لتر5 لتر11 لتر19 
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 )(PEالبالستيكية المشروبات عبوات 
لتر15 و لتر 5 الجاذبية إصدار 

 )األوروبياالتحاد (والئحة 10 /2011رقم  )األوروبياالتحاد (الالئحة مع البالستيكية المشروبات عبوات في المستخدمة الخام والمواد المواد تتوافق 
المشروبات!  /األطعمةمع لالستخدام مناسبة وهي 1935 /2004رقم 

55/  RP1104SDT/  RP1000( GVPلتر )1515/  RP1104( GVPلتراً )
القياسيةالحنفية 

الباردة.للمشروبات مناسبة تكون أن يفضل والباردةالسخونة مع استخدامه يمكن 

& DPF100العنصر مع ومتوافق لتراً 15 سعة األساسي لالستخدام مناسب مشروبات. 
DPD200.

والعزل ، المشروبات ، بخرطوم مزوداً يأتي ... 

والمقرنةوالصنبور ، والغطاء ،  لتر.15x 2 كومبي 

تقنية:معلومات تقنية:معلومات 

)(PEبالستيك المادة: - 
سم43.5 اإلرتفاع: - 

سم28 العرض: - 

سم16.5 العمق: - 

كجم1.2 الوزن: - 

)(PEبالستيك المادة: - 
سم32 اإلرتفاع: - 

سم19 العرض: - 

سم11.5 العمق: - 

كجم0.6 الوزن: - 

القياسيةالحنفية ذلك. في بما 

يورو59.00 الوحدة:   /السعر

بـفقط مجهزة 

القياسيةالحنفية 
يورو29.00 الوحدة:   /السعر

المميزةالحنفية ذلك. في بما 

يورو99.00 الوحدة:   /السعر

يورو49.00 الوحدة:   /السعر

PDT/  RP1000
المميزةالحنفية 

والعزل ، المشروبات ، بخرطوم مزوداً يأتي ... 

والمقرنةوالصنبور ، والغطاء ، 

يورو69.00 الوحدة:   /السعر
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الكربون ...أكسيد ثاني على تحتوي التي للمشروبات الضغط ملحقات 

RP1101SF الصنفRP1102HIWI & RP1101SF 

لتر11 بحاوية متصل 

الكربونأكسيد ثاني غاز اسطوانة 

معدوار ، صمام مع رمادي . . . 

401 طول مم ، 60.3 قطر فنية موافقة 

كجم2.17 وزن مم ، 

RP1101SFالبند 
)جم500 فوالذ ، الكربون ، أكسيد ثاني غاز أسطوانة (

يورو39.00 الوحدة:   /السعر

RP1102HIWI

بار3 صغير الكربون أكسيد ثاني منظم 

يعملأمان ، صمام مع . . . 

بخط مزود توقف ، صمام ضغط ، مقياس 

." 7NC /16ومقرن رجوع ، عدم جهاز ضغط ، 

يورو69.00 الوحدة:   /السعر
Soda & Nنادي RP1102Gالبند 

RP1102HIWIالبند 
بار3 الكربون أكسيد لثاني صغير منظم 

-CO2ملحقة اسطوانة 
لتر11 حاوية 

RP1102GN

بار ،0-3 الكربون أكسيد ثاني منظم 

يدوية ، عجلة بواسطة للتعديل قابل أ... 

 CO2األلومنيوم صمامات لزجاجات مناسب 

 "Clubمثل الصودا فقاعة بأجهزة الخاصة 

"Soda  وStream" "Soda . استبدال يمكن

لجاهز المتاجر. في الزجاجات 

للحاويات مناسب ومقرن ، خط مع اتصال 

.Pack Rocketالفوالذية 

RP1102GNالبند 
الصودالنادي الكربون أكسيد ثاني منظم 

)الومنيوم(زجاجة  يورو110.00 الوحدة:   /السعر

كويتيدينار   /هنديةروبية 1000 

معالمعوض 

المسمارضبط 

أسطوانة استخدام عند إلزامي الصنبور هذا  …

حقيبة في الكربون أكسيد ثاني غاز 

11 لـ فقط لالستعمال صالحة المشروبات. 

Pro  ً19-و لتراPro !ًلترا

KDT/  RP1000البند 

يورو129.00 الوحدة:   /السعر
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و "مكربنةغير "لـ الضغط ملحقات 

والباردةالساخنة  "الغازية"المشروبات 

RP1113  /ص

في بما كروم ، ، "8 يدوية ، هواء مضخة 

ضغط لتوليد تستخدم إبزيم. كم ذلك. 

مثل المشروبات جميع صرف عند االستغناء 

إلخ.والماء ، والعصير والنبيذ والكوال البيرة 

معكامل بشكل توفيره يتم 

المعنية.الظهر حقيبة لطراز موصالت 

بالمادةمتصلة مضخة 

لتر11 قسط  يورو79.00 الوحدة:   /السعر

T-PP/  RP1113

ولكن أعاله ، موضح هو كما هواء مضخة 

حاويتين لتوصيل  ، Tموصل مع 

للمشروبات.

معكامل بشكل توفيره يتم 

المعنية.الظهر حقيبة لطراز موصالت 

مرفق Tموصل مع مضخة 

يورو99.00 الوحدة:   /السعر
تيموصل مع هواء مضخة 

لتر 15x 2Kombi للمقال 

JP2201

االستغناء ضغط لتوليد صغيرة ، هواء مضخة 

أكسيد ثاني على تحتوي التي المشروبات عن 

.P2003و  DPF100المنتج في الكربون 

يورو19.00 الوحدة:   /السعر

صغيرةهواء مضخة 
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التعبئة ...معدات 

RP1107

البيرةتعبئة عدة 

3   /0-6الكربون أكسيد ثاني منظم من يتكون 

(البرميل قارنة  ، CO2خرطوم وصلة بار ، 
رجوع ، عدم صمام مع  )مجمعةأو سلة مسطحة ، 

شم وصمام مقرنة ذلك. في بما المشروبات خط 

16/ ، 7NC ".

يورو270.00 الوحدة:   /السعر

RP1106

الخلطمسبقة غازية مشروبات تعبئة مجموعة 

الصواريخعلب ملء . . . 

لصناعة بريمكس  KEGمن المشروبات حاويات 

ثاني منظم من المجموعة تتكون المشروبات. 

مع أمان ، صمام مع بار ، 010 /7الكربون أكسيد 

جاهز محبس ، مع األسطوانة ، محتوى مؤشر 

صمام ذلك. في بما الضغط خط مع للتوصيل 

أسود  NCاقتران مع مشروبات وخط رجوع عدم 

." 7NC /6شم وصمام 

يورو220.00 الوحدة:   /السعر

RP1109

9507 من سم ، 16 قطر التعبئة ، قمع 

HD-PE
لـالتقليدي غير الملء . . . 

الفتح عبر  Packs Rocketالمشروبات حاوية 

الخط. توصيل مع القمع طريق عن اليدوي 

الرغوة!يقلل 

يورو20.00 الوحدة:   /السعر
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التعبئةمعدات 

RP1108

مسبقخليط   /البيرةتجاوز خط 

2 حوالي (المشروبات خط من المجموعة تتكون 

7NC ، /16شم صمام سوداء ،  NCقارنة  ، )متر
"5 /8الجناح صامولة مع اختيارياً بوصة.  

 UNEXخرطوم مشبك أو الفالش مبرد لتوصيل 

التوصيل.على التنصت لصمام 

يورو79.00 الوحدة:   /السعر

RP1110

" 7NC ، /16صمام سنيفتر-
)الفنيةللتغييرات تخضع (

يورو49.00 الوحدة:   /السعر

اختياريه:معدات 

)RP1108البند (الفائض خط ذلك. في بما 
حاوية في  KEGمن للتعبئة 

Packs Rocket RP1105  /ب

مكبس بمضخة نزهة مضخة تعمل 

يدوياً

كاملة. معدنية نسخة  ، KEGعلى للتركيب ... 

إلى نقلها أو البيرة  KEGعلى المباشر التنصت 

البيرة برميل بتبريد قم . Packs Rocketحاوية 

النزهة مضخة بتوصيل وقم الجعة ، مصنع من 

مناسبببرميل 

الطازجة البيرة البيرة. ببرميل واالتصال المقرنة 

الصنبور.من بالفعل تخرج 

إذا مناسب. براميل بقرن تزويده يتم ما عادة 

يرجى مناسب ، آخر نوع إلى حاجة هناك كانت 

بالطلب!إبالغنا 

يورو129.00 الوحدة:   /السعر
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المختلفة ...الصواريخ حزم ملحقات 

TP3201

الكأستثبيت جهاز 

معمل 500 االستخدام إلعادة قابلة ألكواب ... 

كوب. 15-20 تقريبا. السعة مقبض. بدون   /

ظهر حقيبة ألي الورك بحزام ربطه يمكن 

تقريباً.للمشروبات 

أكواب استخدام عند بديل موزع حل 

االستخدام.إلعادة قابلة 

يورو19.00 الوحدة:   /السعر

TP3101

نفاياتكيس 

من للتخلص  ، Pack-Twinللمادة مناسبة ... 

التركيب سهولة الفارغة. الزجاجات   /العلب

وأوساخوماء الوزن خفيف والتفريغ. 

طاردة.مادة 

)نايلون(أسود اللون: 
)فارغ(الوزن  cm D22 x W41 x H47األبعاد: 

كجم0.7 : 

نفاياتكيس ذلك. في بما مزدوجة حزمة نفاياتكيس ذلك. في بما مزدوجة حزمة 

يورو49.00 الوحدة:   /السعر

PF/  RP2012

القطبتلسكوب مع العلم 

بلون الجوية للعوامل ومقاوم مرن ترويجي علم 

من مصنوع تلسكوب عمود مع اإلشارة 

A4 DIN x 2طول ، سم 140 تقريباً. الفوالذ ، 

القابل اإلعالني للديكور معدنية رقائق جيوب 

مضيئة.بخطوط محاط لالستبدال. 

/26المقاس: أخضر أو نيون أصفر اللون: 
  /نايلونالمادة: سم 36  ×سم 40 

جرام200 كاليفورنيا. الوزن: نسيج قماش 

يورو39.00 الوحدة:   /السعر

لتر11 برو مع فالج برومو Pack. -Twin with Flag-Promoمزدوجةعبوة مع ترويجي علم 
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المختلفة ...الصواريخ حزم ملحقات 

RP1115

البائع ،ساحة 

كبيرة جيوب ثالثة إلى مقسمة 

النقود ، وصيد الخدمة ، إلكسسوارات 

إلخ.االحتياطية ، واألكواب 

الفضياللون 

األبعاد: للشاحنة المشمع القماش المادة: 

سم 7 العمق  ×52 العرض  ×24 االرتفاع 

غير (لتر 12 الوزن تقريباً. الصافي: الحجم 

جم200 : )معبأ

يورو19.00 الوحدة:   /السعر

RP1116

للنقلالعازلة األكمام 

  /11للحاوية مناسبة العين. جفن مع 

RP1104 ) وجاذبيةقياسي(.

أسودلون 

41 ارتفاع األبعاد: فوم   /نايلونالخامة: 

جم680 الوزن: سم ، 26 قطر سم ، 

يورو29.00 الوحدة:   /السعر

RP1117

الكأسموزع تمديد 

تثبيتها ليتم مرنة ، قماشية مادة من مصنوعة 

األكواب لموزع مناسب الكوب. موزع قاع في 

استخدام عند  …م4410 و م 3165 موديل 

االستخدام.إلعادة قابلة أكواب 

يورو9.00 الوحدة:   /السعر
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الصواريخحزم وأحكام شروط 

لدينا.المعروضة المواد ومعدات ووظيفة شكل في تغييرات إجراء في بالحق نحتفظ الصور: 

 ٪)19حالياً (القانونية. المضافة القيمة ضريبة إلى باإلضافة ماين   /فرانكفورتفي المبيعات مكتب من الشحنة المضافة: القيمة وضريبة الشحن 

والتعبئة.البريد رسوم إلى باإلضافة 

للعمالء السابقة. الفواتير جميع دفع بشرط يوماً ، 30 غضون في الدفع مستحقة فاتورتنا تكون ذلك ، خالف على االتفاق يتم لم ما والدفع: التسليم 

التسليم.عند نقداً التسليم أو المسبق الدفع طريق عن حصرياً الجدد 

التسليم لطلبات االمتثال نحاول الطلب. استالم بعد أيام 3-5 غضون في عادة الصغيرة والكميات القياسية السلع الوصول: او التسليم تاريخ 

لنا.محجوزة فهي ذلك ، ومع األقصر ، 

هنا.مستبعد التبادل إضافية. وتكاليف أطول تسليم وقت توفير يلزم ممكناً ، ذلك كان إذا ذلك ، ومع الخاصة: الطلبات 

الدفعة استالم بعد إال اإلنتاج يبدأ ال الخاصة ، الطلبات حالة في الطلب. تقديم عند الطلب قيمة إجمالي من ٪50 الخاصة: للطلبات والدفع التسليم 

الطلبحسب المصنوعة للمنتجات واالستبدال اإلرجاع استبعاد يتم التسليم. قبل 50٪ المقدمة. 

اإليجار سعر يشمل والشحن. والتغليف التعبئة تكاليف  ، ٪)19حالياً (القانونية. المضافة القيمة ضريبة إلى باإلضافة أنفسهم فهم اإليجار: رسوم 

والملحقات.المستأجرة للبضائع النهائي التنظيف 

ما عادة ماين.   /فرانكفورتفي المبيعات مكتب من مماثلة أخرى شحن شركة أو  UPSالطرود خدمة خالل من تنفيذها يتم المؤجرة: البضائع شحن 

ذلك.خالف على االتفاق يتم لم ما اإليجار ، بدء من واحد عمل يوم قبل المستأجرة البضائع تسليم يتم 

بحساب قمنا لقد الفاتورة. تاريخ من يوماً 14 غضون في المستأجرة ، البضائع إعادة بعد اإليجار رسوم تستحق اإليجار: مقابل والدفع التسليم 

خصومات.أي نمنح ال وبالتالي خصم ، بدون لدينا اإليجار أسعار 

إلى المؤجرة العناصر إعادة يجب المناسب. الوقت في الملحقات ذلك في بما المستأجرة البضائع بإعادة المستأجر يتعهد المؤجرة: البضاعة إعادة 

السداد.عن التخلف برسوم المطالبة سيتم المقابل ، في التقصير حالة في اإليجار. فترة انتهاء بعد عمل أيام 3 يتجاوز ال موعد في المالك 

تم التي المستندات على الملكية وحقوق والنشر الطبع حقوق انتهاكات عن المسؤولية  Packs Rocket Szabóشركة تتحمل أن يمكن النشر: حقوق 

ضد المرفوعة الدعاوى جميع ذلك. إلى وما والصور والرسومات والشعارات الحروف عن مسؤولية أي قبول يمكن ال المثال: سبيل على تسليمها ، 

Packs Rocket Szabó  مباشرة.العميل يتحملها الحقوق على التعدي هذا مثل األسباب أساس على

األسعار في تغييرات إجراء في بالحق نحتفظ ذلك ، غضون في صالحيتها. القديمة األسعار قائمة تفقد جديدة ، أسعار قائمة تظهر عندما األسعار: 

السوق.ظروف بسبب 

إعادة يمكن الفترة ، هذه خالل الفاتورة.   /التسليمإشعار تاريخ من يوماً 14 هي  BGB )2(355 للمادة وفقاً للمستهلكين اإلرجاع  ء /اإللغافترة شكاوي: 

قيمة رد سيتم المعادة ، البضائع من التحقق بعد فقط مستبعدة! المستعملة البضائع إعادة األصلية. عبواتها في إلينا المستخدمة غير البضائع 

مع للمعامالت العودة أو اإللغاء في حق يوجد ال العودة. تكاليف المستهلك يتحمل لالسترداد. قابلة غير والشحن والتغليف التعبئة تكاليف البضاعة. 

األعمال.مشغلي أو   /واألعمال رواد 

الضرر.تقرير طريق عن للتعويض عنها واإلبالغ المسؤولة التوصيل خدمة إلى حصرياً الشكاوى تقديم يجب النقل: أضرار 

غير الجوية الظروف مثل قاهرة قوة بسبب األرباح في المحتملة الخسارة أو مقاالتنا استخدام عن الناجمة األضرار عن مسؤولين لسنا نحن مسؤولية: 

االنتقالأو كاف ٍ، بشكل الموظفين تدريب عدم أو فقدان أو المواتية ، 
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االستخدام قبل اإليجار عنصر اختبار يجب هنا. اإليجار تخفيض أو التعويضات مطالبات تأكيد يمكن ال إلخ. الحانة ، على الموافقة عدم الحدث ، إلغاء أو 

للمؤجر. ملك هو المؤجر العنصر االعتبار. في الحقاً تلقيها يتم التي الشكاوى تؤخذ أن يمكن ال تأخير. دون غموض أو شكاوى بأي المؤجر إبالغ ويجب 

بالكامل.مسؤوال ًالمستأجر يكون المستأجرة ، البضائع فقدان أو المتعمد الضرر حالة في 

أو السليم غير التعامل حالة في بالضمان مطالبة توجد ال مادية. عيوب أو صحيحة غير معالجة عن ناتجة عيوب ضد الشراء ، تاريخ من سنتان ضمان: 

العمل.إعادة أو العمل إعادة حالة في وكذلك التخزين أو االستخدام 

الكامل.السداد حتى لنا ملكاً المسلمة البضائع تظل بالملكية: االحتفاظ 

الحقوقلجميع عليه المتفق االختصاص ومكان اإليفاء مكان هي ماين   /فرانكفورتالوفاء: مكان 

معنا.تتم التي المعامالت عن الناشئة وااللتزامات 

الشركة:ملف 

 48Weg Sossenheimer Szabo Dezsö المالك: 

 Systems Backpack Beverage Packsالمسجل 

Rocket
-65929D ألمانيا ماين ،   /فرانكفورت

 info@rocketpacks.deاإللكتروني: البريد 

+الفاكس: 95297708 69  )0(49 +الهاتف: 

 49)0(  6995297709

األعمال:كائن 

البائعينوصواني المشروبات حقائب وتجارة إنتاج 

المصرفية:المعلومات 

60320AG Postbank ، فرانكفورت 
BIC: PBNKDEFF/   09 5786 0677 0060 5001EN29اآليبان: رقم 

2021عام من اعتباراً 

تغييراتإجراء في بالحق نحتفظ ونحن 
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