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Základní 15 litrové „nesycené nápoje“
Univerzální batoh na nápoje s dobrou izolací (až 2 hodiny). Obal na batoh identický s modely Premium. Je však vybaven
plastovou nádobou na nápoje o objemu 15 litrů. Lze použít na neperlivé nápoje, teplé i studené.
Levný startovací batoh na nápoje!

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu pro
neperlivé nápoje

Premium Tap

Flexibilní reklamní dekorace od
tisky papíru za fólií

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 54 x Š 42 x H 22 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 3,8 kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 44,5 x D 60 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 120-300 ml (okraj ráfku 64-83 mm)

Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky, cena 9,00 EUR/kus
- Nádoba na nápoje: plast vhodný pro potraviny (PE), obsah 15 litrů

- Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * není znázorněna

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/jednotka: 269,00 EUR
Cena/jednotka: 299,00 EUR
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Základní 15 litrové „sycené nápoje“
Univerzální batoh na nápoje s dobrou izolací (až 2 hodiny). Obal na batoh identický s modely Premium. Je však vybaven
plastovou nádobou na nápoje o objemu 15 litrů. Lze použít na neperlivé nápoje, teplé i studené jako
stejně jako u sycených nápojů. Levný startovací batoh na nápoje!

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu pro
neperlivé nápoje

Premium Tap

Ručně ovládaná vzduchová pumpa
připevněná k popruhu batohu

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 54 x Š 42 x H 22 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 3,8 kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 44,5 x D 60 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 120-300 ml (okraj ráfku 64-83 mm)

Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
- Nádoba na nápoje: Plast (PE) vhodný pro potraviny, obsah 15 litrů

- Ručně ovládaná vzduchová pumpa jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 339,00 EUR
Cena/Jednotka: 379,00 EUR
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Prémiové 5 litrové „nesycené nápoje“
Malá verze univerzálně použitelných nápojových batohů. Pevný, robustní nápojový batoh s nízkou hmotností a dobrou
izolací (až 2 hodiny). Lze použít na všechny „neperlivé“ nápoje, teplé i studené. Vhodné pro
nekomplikovaná a rychlá služba nápojů.

Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu pro
neperlivé nápoje

Premium Tap
Flexibilní reklamní dekorace
papírovou vložkou za fólií

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 36 x Š 31 x H 28 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 4,0 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 30,5 x D 64,5 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 90-150 ml (okraj ráfku 57-73 mm)

-Kontejner na nápoje: Kontejner AFG NC (ocel), gravitační, obsah 5 litrů
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/jednotka: 299,00 EUR
Cena/Jednotka: 339,00 EUR
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Prémiové 5 litrové „sycené nápoje“
Malá verze univerzálně použitelných nápojových batohů. Pevný, robustní batoh na nápoje s nízkou hmotností a dobrou
izolací (až 2 hodiny). Lze použít k podávání všech typů „sycených i neperlivých“ nápojů,
teplý a studený. Vhodné pro nekomplikované a rychlé nápoje.

Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro sycené nápoje

Premium Tap
Flexibilní reklamní dekorace
papírovou vložkou za fólií

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 36 x Š 31 x H 28 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 4,0 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 30,5 x D 64,5 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 90-150 ml (okraj ráfku 57-73 mm)

- Kontejner na nápoje: Kontejner AFG NC (ocel), obsah 5 litrů
- Ručně ovládaná vzduchová pumpa jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 369,00 EUR
Cena/Jednotka: 409,00 EUR
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Prémiové 11 litrové „nesycené nápoje“
Naprosto pevný, robustní batoh na nápoje s nízkou hmotností a dobrou izolací (až 3 hodiny). Lze použít na všechny
druhy „nesycených“ nápojů, teplé i studené. Vhodný pro nekomplikovaný a rychlý nápoj
servis. Snadná manipulace, rychlé doplnění a čištění!

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro nesycené nápoje

Premium Tap

Zásobník na šálky
pro jednorázové kelímky 120-300 ml

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 54 x Š 42 x H 22 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 5,5 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 44,5 x D 60 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 120-300 ml (okraj ráfku 64-83 mm)

Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Nápojový kontejner: AFG Container NC (ocel), gravitační, obsah 11 litrů (3 americké galony)
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 359,00 EUR
Cena/Jednotka: 399,00 EUR
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Prémiové 11 litrové „sycené nápoje“
Naprosto pevný, robustní batoh na nápoje s nízkou hmotností a dobrou izolací (až 3 hodiny). Lze použít na všechny
druhy „sycených i nesycených“ nápojů, teplé i studené. Vhodné pro nekomplikované
a rychlý nápojový servis. Snadná manipulace, rychlé doplnění a čištění!

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro sycené nápoje

Premium Tap

Ručně ovládaná vzduchová
pumpa jako tlakové zařízení
* Další tlakové příslušenství na vyžádání*

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 54 x Š 42 x H 22 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 5,5 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 44,5 x D 60 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 120-300 ml (okraj ráfku 64-83 mm)

Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Kontejner na nápoje: Kontejner AFG NC (ocel), obsah 11 litrů (3 americké galony)
- Ručně ovládaná vzduchová pumpa jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 429,00 EUR
Cena/Jednotka: 469,00 EUR
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Pro 11 litrů „nesycené nápoje“
Mnoho let osvědčené, dokonalé mobilní výdejní zařízení pro profesionální servis nápojů. Obzvláště robustní, odolná a
vysoce izolační (až 4 hodiny) konstrukce batohu. Vhodný pro univerzální použití
výdej nesycených nápojů teplých i studených.

Profesionální batoh na nápoje
Izolace až 4 hodiny

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro nesycené nápoje

Premium Tap

Pro 11-litr, zajišťuje
profesionální vzhled značky

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 52 x Š 35 x H 35 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 6,5 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 43 x D 79 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 120-300 ml (okraj ráfku 64-83 mm)

Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Kontejner na nápoje: Kontejner AFG NC (ocel), Gravitační, obsah 11 litrů (3 US galony)
- Speciální kryt batohu: Zesílená konstrukce pomocí hliníkových vzpěr integrovaných v zadní části
- Insulation Plus, až 4 hodiny nebo více díky extra izolačnímu krytu nádoby na nápoje
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 429,00 EUR
Cena/Jednotka: 469,00 EUR
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Pro 11 litrů „sycené nápoje“
Mnoho let osvědčené, dokonalé mobilní výdejní zařízení pro profesionální nápojový servis. Obzvláště robustní, odolná
a vysoce izolační (až 4 hodiny) konstrukce batohu. Vhodný pro univerzální použití.
Lze použít pro všechny druhy nápojů „sycené i nesycené, teplé i studené.

Profesionální batoh na nápoje
Izolace až 4 hodiny

Standardní klepnutí

Premium Tap

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro sycené nápoje

Pro 11-litr, zajišťuje
profesionální vzhled značky

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 52 x Š 35 x H 35 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 6,5 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 43 x D 79 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 120-300 ml (okraj ráfku 64-83 mm)

Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Kontejner na nápoje: Kontejner AFG NC (ocel), obsah 11 litrů (3 US galony)
- Ručně ovládaná vzduchová pumpa jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Speciální kryt batohu: Zesílená konstrukce pomocí hliníkových vzpěr integrovaných v zadní části
- Insulation Plus, až 4 hodiny nebo více díky extra izolačnímu krytu nádoby na nápoje
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 499,00 EUR
Cena/Jednotka: 549,00 EUR
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Pro 19 litrů „nesycené nápoje“
Mnoho let osvědčené, dokonalé mobilní výdejní zařízení pro profesionální nápojové služby jako XL PLUS SIZE.
Obzvláště robustní, odolná a vysoce izolační (až 4 hodiny) konstrukce batohu. Vhodné pro
výdej všech typů nesycených nápojů teplých i studených.

Varianta XL z

Služba mobilních nápojů!

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro nesycené nápoje

Premium Tap

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Standardní barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 72 x Š 35 x H 35 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 8,5 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 63 x D 77,5 cm
-Dávkovač šálků: Písek/bílý, plast., Vhodný pro jednorázové kelímky 350-710 ml (okraj ráfku 82-98 mm)
Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Kontejner na nápoje: Kontejner AFG NC (ocel), Gravitační, obsah 19 litrů (5 US galonů)
- Speciální kryt batohu: Zesílená konstrukce pomocí hliníkových vzpěr integrovaných v zadní části
- Insulation Plus, až 4 hodiny nebo více díky extra izolačnímu krytu nádoby na nápoje
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 509,00 EUR
Cena/Jednotka: 549,00 EUR
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Pro 19 litrů „sycené nápoje“
Mnoho let osvědčené, dokonalé mobilní výdejní zařízení pro profesionální nápojové služby jako XL PLUS SIZE.
Obzvláště robustní, odolná a vysoce izolační (až 4 hodiny) konstrukce batohu. Vhodné pro
výdej všech druhů sycených i nesycených nápojů, teplých i studených.

Varianta XL z

Služba mobilních nápojů!

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro sycené nápoje

Ručně ovládaná vzduchová

Premium Tap

pumpa jako tlakové zařízení
* Další tlakové příslušenství na vyžádání*

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 72 x Š 35 x H 35 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 8,5 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 63 x D 77,5 cm
-Dávkovač šálků: Písek/bílý, plast., Vhodný pro jednorázové kelímky 350-710 ml (okraj ráfku 82-98 mm)
Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Kontejner na nápoje: Kontejner AFG NC (ocel), obsah 19 litrů (5 US galonů)
- Ručně ovládaná vzduchová pumpa jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Speciální kryt batohu: Zesílená konstrukce pomocí hliníkových vzpěr integrovaných v zadní části
- Insulation Plus, až 4 hodiny nebo více díky extra izolačnímu krytu nádoby na nápoje
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 579,00 EUR
Cena/Jednotka: 629,00 EUR
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Kombi 2x 11 litrů „nesycené nápoje“
Mobilní výdejní systém pro profesionální nápojovou službu. Umožňuje podávat 2 druhy nápojů ze systému batohů.
Obzvláště robustní, odolná a vysoce izolační (až 4 hodiny) konstrukce batohu.
Verze je vhodná pro výdej nesycených nápojů, teplých i studených.

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro nesycené nápoje

Premium Tap
2 samostatně izolované
nápojové nádoby 11 litrů

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 52 x Š 52 x H 32 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 11,0 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 44 x D 91 cm
-Dávkovač šálků: Písek/bílý, plast., Vhodný pro jednorázové kelímky 350-710 ml (okraj ráfku 82-98 mm)
Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Nápojový kontejner (2x): AFG Container NC (ocel), Gravity-Fed, obsah 11 litrů (3 americké galony)
- Speciální kryt batohu: Zesílená konstrukce pomocí hliníkových vzpěr integrovaných v zadní části
- Insulation Plus, až 4 hodiny nebo více díky extra izolačnímu krytu nádoby na nápoje
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 549,00 EUR
Cena/Jednotka: 639,00 EUR
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Kombi 2x 11 litrů „sycené nápoje“
Mobilní výdejní systém pro profesionální nápojovou službu. Umožňuje podávat 2 druhy nápojů ze systému batohů.
Obzvláště robustní, odolná a vysoce izolační (až 4 hodiny) konstrukce batohu. Verze je vhodná pro výdej všech typů
sycených i nesycených nápojů, teplých i studených.

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro sycené nápoje

Standardní klepnutí

Premium Tap

2 samostatně izolované
nápojové nádoby 11 litrů

Ručně ovládaná vzduchová
pumpa jako tlakové zařízení

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 52 x Š 52 x H 32 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 11,0 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 44 x D 91 cm
-Dávkovač šálků: Pískový/bílý, plast, vhodný pro jednorázové kelímky 350-710 ml (okraj ráfku 82-98 mm)
Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
-Kontejner na nápoje (2x): Kontejner AFG NC (ocel), obsah 11 litrů (3 americké galony)
- Ruční vzduchová pumpa vč. Spojka T jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Speciální kryt batohu: Zesílená konstrukce pomocí hliníkových vzpěr integrovaných v zadní části
- Insulation Plus, až 4 hodiny nebo více díky extra izolačnímu krytu nádoby na nápoje
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 639,00 EUR
Cena/Jednotka: 719,00 EUR

15

Kombi 2x 15 litrů „nesycené nápoje“
Mobilní dávkovací systém se dvěma plastovými nádobami (PE), které se mají vyprazdňovat nezávisle na sobě. S tímto
kompaktním modelem nápojového batohu lze podávat dva různé nápoje současně. Izolace až 2 hodiny. Verze je
vhodná k výdeji nesycených nápojů, teplých i studených. Nízká hmotnost a vysoká nosnost zajišťují nekomplikovanou
nápojovou službu. Rychle naplňte a můžeme zahájit servis…

Kompaktní nápojový batoh se dvěma
nápojovými nádobami, každý o
objemu 15 litrů, vyrobený z plastu

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro nesycené nápoje

Premium Tap

Lehký batoh
Vysoká nosnost

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 52 x Š 36 x H 40 cm
- Hmotnost (bez zatížení): cca. 6,0 kg
- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 43,5 x D 87,5 cm
-Dávkovač šálků: Pískový/bílý, plast, vhodný pro jednorázové kelímky 350-710 ml (okraj ráfku 82-98 mm)
Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
- Nádoba na nápoje (2x): Potraviny/nápoje vhodné z plastu (PE), obsah 15 litrů
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 399,00 EUR
Cena/Jednotka: 429,00 EUR
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Kombi 2x 15 litrů „sycené nápoje“
Mobilní dávkovací systém se dvěma plastovými nádobami (PE), které se mají vyprazdňovat nezávisle na sobě. S tímto
kompaktním modelem nápojového batohu lze podávat dva různé nápoje současně. Izolace až 2 hodiny. Verze je
vhodná k výdeji nesycených nápojů, teplých i studených. Nízká hmotnost a vysoká nosnost zajišťují nekomplikovanou
nápojovou službu. Při použití vzduchové pumpy s T-Couplerem batoh
je vhodný pro výdej sycených nápojů.

Použitím vzduchového čerpadla
také vhodného pro provoz s CO2!

Standardní klepnutí

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro sycené nápoje

Lehký batoh
Vysoká nosnost
Premium Tap

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 52 x Š 36 x H 40 cm
- Hmotnost (bez zatížení): cca. 6,5 kg
- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 43,5 x D 87,5 cm
-Dávkovač šálků: Pískový/bílý, plast, vhodný pro jednorázové kelímky 350-710 ml (okraj ráfku 82-98 mm)
Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
- Nádoba na nápoje (2x): Potraviny/nápoje vhodné z plastu (PE), obsah 15 litrů
- Ruční vzduchová pumpa vč. Spojka T jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Vybavení vč. Standardní výčepní
zařízení vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 479,00 EUR
Cena/Jednotka: 509,00 EUR
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Kombi 2x 5 litrů „nesycené a sycené nápoje“
Nápojový batoh s izolací (až 2 hodiny). Pro podávání dvou typů produktů z batohu. Vhodné zejména pro studené
nápoje. Gravitační provoz bez sycených nápojů nevyžaduje použití dalšího tlakového zařízení. Při výdeji sycených
nápojů musí být provozováno další tlakové zařízení. Mechanická vzduchová pumpa s T-spojkou je pro tento účel
nejvhodnější metodou. Ideál
za rychlý nápojový servis!

Podávání 2 druhů nápojů
z jednoho batohu…

Ilustrace:

Ilustrace:
Vlastnosti produktu pro
žádné sycené nápoje

Vlastnosti produktu pro

sycené nápoje
… Nejlépe vhodné
na studené nápoje!

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 36 x Š 31 x H 28 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 2,0 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 30,5 x D 64,5 cm
-Dávkovač šálků: Průhledný, plastový, vhodný pro jednorázové kelímky 120-300 ml (okraj ráfku 64-83 mm)

Volitelné: Prodloužení látky pro použití s vratnými kelímky. Cena 9,00 EUR/kus
- Nádoba na nápoje (2x): Plast (PE) vhodný pro potraviny/nápoje, obsah 5 litrů
- Ruční vzduchová pumpa vč. Spojka T jako tlakové zařízení (vhodné pro jakýkoli druh nápoje)
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Zařízení „nesycené nápoje“ Zařízení
„sycené nápoje“

Cena/Jednotka: 249,00 EUR
Cena/Jednotka: 349,00 EUR
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Nápojový balíček-zábava 5 litrů

„Nesycené/sycené nápoje“
Jednoduchý nápojový batoh s mírnou izolací, vhodný pro každou zábavnou příležitost. Vhodné zejména pro studené
nápoje. U neperlivých nápojů funguje vyprazdňování pomocí Gravity -Fed - žádné další tlakové příslušenství
Požadované. Pokud používáte batoh s nápoji sycenými oxidem uhličitým, Mini-Air-Pump má

být provozován jako

tlakové příslušenství.

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro sycené nápoje

Ilustrace: Vlastnosti produktu
pro nesycené nápoje

Provoz s mini vzduchovým čerpadlem

jako tlakové zařízení

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER (barva ČERVENÁ - zbývající zásoby, materiál nylon)
- Rozměry batohu: V 36 x Š 27 x H 17 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 1,4 Kg

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 31 x D 46 cm
- Nádoba na nápoje: Potraviny/nápoje vhodné z plastu (PE), obsah 5 litrů

- držák na ramenní popruh (ideální pro šálky 200 ml)
-Požadováno pro provoz s CO2: Mini-vzduchové čerpadlo (mechanické, ruční ovládání)

Zařízení „nesycené nápoje“ Zařízení
„sycené nápoje“

Cena/Jednotka: 79,00 EUR
Cena/Jednotka: 99,00 EUR
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Párty balíček pro 5litrové plechovky od supermarketu…
jednoduchý batoh na nápoje se střední izolací (batoh jako Drink-Pack-Fun) lze použít na 5litrové plechovky od piva ze
supermarketu. Dodání vč. klešťová svorka a čepování na plechovku od piva, připojená nápojová linka se standardním
jednoručním výčepem a Mini-Air-Pump jako tlakové zařízení.

Lze použít se všemi standardními 5litrovými hliníkovými plechovkami na pivo!

Rozsah dodávky: Party-Pack pro
5litrové ALU pivní plechovky

Pivo o objemu 5 litrů

Vlastnosti produktu/technické údaje:

* Dodáváno bez plechovky piva *
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SLVER (barva ČERVENÁ - zbývající zásoby, materiál nylon)
- Rozměry batohu: V 36 x Š 27 x H 17 cm
- Hmotnost (bez zatížení): 1,0 kg (naloženo přibližně 7 kg)

- Reklamní plocha (viditelný povrch fólie): V 31 x D 46 cm
- Výdejní sada: kohoutek jednou rukou, stojací potrubí, svorka na kleště, mini vzduchová pumpa (viz obrázek výše uprostřed)

- Becherhalterung am Schultergurt (ideální pro 200 ml Trinkbecher
- držák na ramenní popruh (ideální pro šálky 200 ml)

Cena/Jednotka: 89,00 EUR

20

Rocket Tower - Single 3 litry
Rocket Tower Single je vrcholem pro catering. Vybaveno jednou nerozbitnou nápojovou trubkou z plastu (PE), obsah
tuby 3 litry. Tento ultralehký batoh včetně vnitřního chlazení (IceTube) a výčepního zařízení poutá pozornost a…

garantovaný obrat pro halové catering!
Image vaší značky
optimálně zastoupeny

Pro použití s Ice-Tube
má objem pouze 2 litry
nápojová trubice

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 60 x Š 32 x H 11 cm
- Délka nápojové trubičky: 70 cm (s kalibrací na litr) a součástí je nápojová linka s kohoutkem
- Délka Ice-Tube: 60 cm
- Hmotnost (nenaplněná): 1,7 kg

- Reklamní plocha: 1x V 54 x D 10 cm a 1x V 14 x D 23 cm
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Cena/Jednotka: 189,00 EUR
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Rocket Tower - Twin 2x 3 litry
Rocket Tower Single je vrcholem pro catering. Vybaveno dvěma nerozbitnými nápojovými trubičkami z plastu (PE),
obsah každé zkumavky 3 litry. Tento ultralehký batoh včetně vnitřního chlazení (IceTube) a výčepního zařízení upoutá
pozornost a…

garantovaný obrat pro halové catering!
Image vaší značky
optimálně zastoupeny

Pro použití s Ice-Tube
má objem pouze 2 litry
nápojová trubice

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 60 x Š 32 x H 11 cm
- Délka nápojové trubičky: 70 cm (s kalibrací na litr) a součástí je nápojová linka s kohoutkem
- Délka Ice-Tube: 60 cm
- Hmotnost (nenaplněná): 2,7 kg

- Reklamní plocha: 1x V 54 x D 10 cm a 1x V 14 x D 23 cm
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (D přibližně 140 cm) * Neznázorněno

Cena/jednotka: 299,00 EUR
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Twin Pack - batoh na plechovky a lahve
Izolovaný Twin Pack je ideální mobilní distribuční systém pro komerční nápojové plechovky a lahve (PET nebo sklo) do
500 ml, jakož i balené výrobky z potravinářského a nepotravinářského sektoru. Dokonale se hodí k doplnění a zvýšení
propagačních a prodejních kapacit. Snadné plnění a manipulace!

Twin Pack lze přeměnit na nápojový batoh pro podávání do šálků.
Zeptejte se nás na řešení a ceny.

2komorové zařízení s kapacitou
pro 15 plechovek nebo lahví

až 500 ml každý

Twin Pack s odpadním sáčkem k
likvidaci prázdného kontejneru

Flexibilní výměna
reklamní sdělení!

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry batohu: V 60 x Š 35 x H 30 cm
- Hmotnost (nenaplněná): 4,0 Kg

- Reklamní plocha (zadní strana): V 52 x Š 30 cm
- Reklamní plocha: 2x V 38 x Š 22 cm
- Zástěra dodavatele vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejné jako batoh)
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (bez obrázku). Sáček na odpad (znázorněný vlevo nahoře).

Cena/jednotka: 269,00 EUR

(Odpadní pytel - cena/jednotka 49,00 EUR)
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BT4002 - Vendorův zásobník na palubě s víkem
Izolovaný vendorův zásobník je vhodný pro širokou škálu aplikací. Vysoce kvalitní materiály a zpracování zajišťují
stabilitu a odolnost. Odnímatelné zvedací víko, systém ramenních pásů s nastavitelnou ramenní vycpávkou na
zádech napříč, zajišťují nejvyšší pohodlí při nošení. Se dvěma bočními kapsami venku pro servisní příslušenství nebo
peněženku. Přední a víko (vnitřní) lze ozdobit reklamním účelem. Při použití Zásobník s víkem
vhodné také pro distribuci zmrzlinových produktů!

Vložka s 15 otvory pro stabilizaci
plechovek, lahví a šálků

Ergonomický systém ramenních popruhů

Otvor Ø 70 mm, výška 50 mm

s nastavitelnou ramenní vycpávkou

Inlay (rozdělovač místností),
udržuje v zásobníku pořádek

Zvedací víko je zcela odnímatelné

Flexibilní změna
reklamní sdělení

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry zásobníku: V 20 x Š 39 x H 39 cm
- Hmotnost (neplněná): 2,2 kg

- Čistý objem: 25 litrů
- Reklamní plocha (přední): V 13 x Š 69 cm
- Reklamní plocha (uvnitř víka): V 12 x Š 31 cm
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (bez obrázku).

Zařízení s vložkou (rozdělovač místností) Cena/Jednotka: 149,00 EUR

Vložka 15 otvorů

Cena/Jednotka: 19,00 EUR
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BT4003 - Vendor's Tray On Board XL s víkem
Izolovaný zásobník dodavatele je vhodný pro širokou škálu aplikací. Vysoce kvalitní materiály a zpracování zajišťují
stabilitu a odolnost. Odnímatelné zvedací víko, systém ramenních pásů s nastavitelnou ramenní vycpávkou na zádech
napříč, zajišťují nejvyšší pohodlí při nošení. Se dvěma bočními kapsami venku pro servisní příslušenství nebo
peněženku. Přední a víko (vnitřní) lze ozdobit pro reklamní účely. Při použití Zásobník s víkem vhodný také pro
distribuci zmrzlinových produktů!

Obzvláště vhodné pro použití s 500 ml plechovkami a lahvemi!
Vložka s 15 otvory pro stabilizaci
plechovek, lahví a šálků

Otvor Ø 70 mm, výška 50 mm

Ergonomický systém ramenních popruhů

s nastavitelnou ramenní vycpávkou

Flexibilní změna
reklamní sdělení

Inlay (rozdělovač místností),
udržuje v zásobníku pořádek

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry zásobníku: V 30 x Š 39 x H 39 cm
- Hmotnost (nenaplněná): 3,0 Kg

- Čistý objem: 40 litrů
- Reklamní plocha (přední): V 23 x Š 69 cm
- Reklamní plocha (uvnitř víka): V 12 x Š 31 cm
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (bez obrázku).

Zařízení s vložkou (rozdělovač místností) Cena/Jednotka: 169,00 EUR

Vložka 15 otvorů

Cena/Jednotka: 19,00 EUR
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BT4001 - Vendor's Tray Classic s víkem
Velkokapacitní vendorský zásobník, tepelně izolovaný, pro širokou škálu aplikací. Vysoce kvalitní materiály a zpracování
zajišťují stabilitu a odolnost. Odnímatelné zvedací víko, systém ramenních pásů s nastavitelnou ramenní vycpávkou na
zádech napříč, zajišťují nejvyšší pohodlí při nošení. Se dvěma bočními kapsami venku pro servisní příslušenství nebo
peněženku. Přední a víko (vnitřní) lze ozdobit pro reklamní účely. Když
použijte zásobník s víkem vhodný také pro distribuci zmrzlinových produktů!

Velkokapacitní zásobník pro prodejce

s izolací

Inlay (rozdělovač místností) ponechává
v zásobníku uklizeno

24-ti otvorová vložka

Flexibilní změna reklamy

Otvor Ø 70 mm, výška 50 mm

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry zásobníku: V 23 x Š 57 x H 41 cm
- Hmotnost (nenaplněná): 2,8 kg

- Čistý objem: 45 litrů
- Reklamní plocha (přední): V 14 x Š 50 cm
- Reklamní plocha (uvnitř víka): 2x V 20 x Š 50 cm
- Reklamní plocha (boční tašky): 2x V 12 x Š 34 cm
- Volitelné příslušenství: Propagační vlajka vč. teleskopická tyč (bez obrázku).

Vybavení s vložkou (2x dělič místnosti) Cena/Jednotka: 199,00 EUR
24-ti otvorová vložka
Cena/Jednotka: 29,00 EUR
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EVT2010-Ice-Cream-Bag vč. 2 chladicí prvky
Součástí je tepelně izolovaná zmrzlinová taška se dvěma chladicími prvky. Flexibilní 4dílné rozdělení komory uvnitř, dvě boční
kapsy venku, nastavitelný ramenní popruh s textilní ochranou. Zvedací víko s ochranou proti povětrnostním vlivům na bocích
a magnetickou sponou. Ideální pro distribuci zmrzliny nebo jiných mražených produktů.

Počasí /interference
Ochrana

Ideální na zmrzlinu
Rozdělení

4dílné komorové zařízení

Obsahuje 2 chladicí prvky

Flexibilní změna reklamy

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER
- Rozměry tašky: V 37 x Š 25,5 x H 25 cm
- Hmotnost (včetně chladicích prvků): 3,2 kg (hmotnost bez chladicích prvků 1,4 kg)
- Čistý objem: 20 litrů
- Reklamní plocha (přední): V 15,5 x Š 33 cm

Taška vč. 2 chladicí prvky VAMUS Chladicí
prvek VAMUS -21 ° C, 28x20x2 cm

Cena/Jednotka: 129,00 EUR

Cena/Jednotka: 12,00 EUR
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EB4003-Prodejní box na zmrzlinu s posuvným víkem
Ergonomicky navržený model vany prodejce, dvoustěnný s panely z pěnového materiálu pro lepší izolaci. Vybaveno
4bodovým systémem ramenních popruhů. Praktické posuvné víko (odnímatelné), zabraňuje vysoké teplotě
ztráta v interiéru a zajišťuje optimální ovladatelnost.

Ideální pro zmrzlinu a jiné mražené výrobky!
Zásobník na zmrzlinu s
posuvné víko, 4bodové rameno
popruh a fóliový sáček

Zásobník na zmrzlinu bez
Fóliový sáček a posuvné víko

Ergonomický 4bodový
ramenní popruh

Posuvné víko odnímatelné

Vlastnosti produktu/technické údaje:
Barva bílá
Materiál: PE plast
Vnější rozměr: D60 cm x V22,5 cm x H33 cm Vnitřní
rozměr: D55 cm x V19,5 cm x H29 cm Čistý objem:
přibl. 31 litrů
Hmotnost (neplněná): cca. 3,4 kg
Reklamní plocha (přední): Lze ozdobit samolepkami nebo přední fólií pro flexibilní reklamní vložky.

Zásobník na zmrzlinu vč. posuvné víko a 4bodový
popruh: Oddělovače (sada 3 kusů):

Fóliová taška L63,5 x H16,5 cm (uvnitř L59 x H16,5 cm)

Cena/Jednotka: 199,00 EUR

Cena/Jednotka: 9,00 EUR
Cena/Jednotka: 19,00 EUR
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VB4004 - Prodejní automat
Ergonomicky navržený model vaničky dodavatele, vyrobený z snadno udržovatelného plastu, velmi lehký ve své vlastní hmotnosti. Vybavený

se 4bodovým systémem ramenních popruhů. Možné chlazení zboží kostkami ledu!
- Flexibilní použitelný zásobník pro prodejce vyrobený z celoplastového materiálu -

Ilustrace bez Fóliový sáček

Ilustrace bez oddělovačů

Ilustrace vč. Fóliová taška pro
flexibilní reklamní dekoraci

Ilustrace s vložkou se 16 otvory

Ilustrace se dvěma oddělovači

Vlastnosti produktu/technické údaje:
Standardní barva: bílý hliník (RAL9006) Materiál:
plast (Polystyrol)
Vnější rozměr: L60cm / H18cm / D33cm Vnitřní
rozměr: L55,5cm / H17,5cm / D29cm Čistý objem:
cca. 28 litrů
Hmotnost (neplněná): cca. 2,3 kg
Reklamní plocha (přední): Lze ozdobit samolepkami nebo přední fólií pro flexibilní reklamní vložky.

Vendor Tray vč. 4bodový ramenní popruh: 16
otvorů Vložka:

Separátory (sada 3 ks):

Fóliová taška L63,5 x H16,5 cm (uvnitř L59 x H16,5 cm)

Cena/Jednotka: 149,00 EUR

Cena/Jednotka: 19,00 EUR
Cena/Jednotka: EUR

9.00

Cena/Jednotka: 19,00 EUR
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Laptop-Supporter-k dispozici dvě velikosti
Pohodlná, mobilní pracovní podložka pro notebooky/notebooky s nastavitelným systémem ramenních pásů překříženými v
zádech. Verze XL s ramenními vycpávkami a širšími popruhy. Ergonomická konstrukce. Dodáváno VELCRO
proužky upevňují jednotku k pracovní podložce a zaručují optimální manipulaci.

Laptop-Supporter Standard
pro zařízení 11 “- 14“

Notebook-Supporter XL

Standardní verze obrázku

pro zařízení 15 “- 18“

Verze Image XL
Standardní model pásového systému

Pásový systém XL Model

Vybavení/technické údaje pro Standard (zařízení 11 ”-14“)
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: stříbrná/černá

- Rozměry: D 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Hmotnost: 0,8 kg

Cena/Jednotka: 69,00 EUR

Vybavení/technické údaje pro XL (zařízení 15 ”-18“)
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: stříbrná/černá

- Rozměry: D 45 x H 40/44 x V 5 cm
- Hmotnost: 1,0 kg

Cena/Jednotka: 79,00 EUR

30

LaptopSupporterBag - model 2 v 1
Polstrované pouzdro na notebook/notebook lze v několika snadných krocích převést na mobilní pracovní stůl. Široké,
vzadu zkřížené ramenní popruhy zajišťují stabilitu a pohodlí. Dodávané pásy VELCRO upevňují desc k pracovní
podložce a zaručují optimální manipulaci. Fóliový sáček uvnitř víka lze použít k reklamním účelům.

Pouzdro a…

Široké ramenní popruhy s nastavitelnými

Mobilní pracovní stůl

ramenními vycpávkami

a brašna na

Notebook/Notebook 11 “-18“

Pruhy VELCRO stabilizují
zařízení na pracovním stole
… Mobilní pracovní stůl v jednom

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Barva: SILVER/BLACK
- Rozměry: D 40 x H 39/35,5 x V 9 cm
- Hmotnost: 1,6 kg

- Reklamní plocha (fóliový sáček): V 30 x Š 34 cm

Cena/Jednotka: 119,00 EUR
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Propagační taška - možnost individuální reklamy
Funkční, mnohostranně použitelná taška přes rameno, vyrobená z odolné plachty pro nákladní automobily s pohodlným
ramenním pásem, nastavitelná a polstrovaná. Individuálně reklamní dekorace s papírovými vložkami na přední straně a krytu

navenek.

Pohled dovnitř

Propagační taška

Od množství 100 kusů k
dispozici také v jiných barvách!

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: Plachta (641 COMPLAN Original)
- Standardní barva: SILVER (některé zbytky žlutá, zelená, modrá)
- Rozměry tašky: D 40 x V 30 x H 12 cm
- Hmotnost: 0,8 kg

- Čistý objem: 12 litrů
- Přední strana/kryt reklamní plochy: V 25 x Š 38 cm

Cena/Jednotka: 39,00 EUR
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard)
Ultralehká konstrukce batohu s hliníkovým vyztužením pro stabilizaci konstrukce. Pro extrémně efektivní mobilní
prezentaci transparentů/plakátů. Vysoká viditelnost reklamního sdělení díky velkoplošné prezentaci nezávislé na
poloze. Součástí dodávky je zástěra dodavatele se třemi předními kapsami. Nosič má
hands free k distribuci vzorků produktů, letáků atd.

Rychlá změna
reklamního sdělení

Vendorova zástěra se třemi

přední kapsy na letáky,
vzorky, letáky atd.

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Rozměry: D 126 x Š 64 x H 28 cm
- Barva: SILVER
- Materiál: Plachta ((641 KOMPLÁNNÍ originál)
- Zástěra dodavatele se třemi předními kapsami (barva a materiál stejné jako u Placard Pack)

- Viditelná reklamní plocha (zadní strana): V 119 x Š 83 cm (přibližně DIN A0)
- Viditelná reklamní plocha (vysoko): V 41 x Š 57 cm
- Hmotnost: cca. 5,2 kg

Cena/Jednotka: 189,00 EUR
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Beer-Tower Original 3 a 5 litrů
Pevný stolní dávkovač, vhodný téměř pro jakýkoli nápoj (kromě vysokoprocentního alkoholu). Moderní design s
průhledným plastovým kohoutkem. Nápojová trubka z nerozbitného polykarbonátu, s kalibrací na litr, otočná o 360 °.
Pevnou základnu lze použít k reklamním účelům a ozdobit samolepkami.

IceTube (vnitřní chlazení)
3 a 5 litrová věž

Obrázek Pivní věž 3 litry

Trubice otočná o 360 °

Vysoce kvalitní průhledný kohoutek

Nápojová trubka z
nerozbitného polykarbonátu

Verze 3 litry (Číslo položky: ZS2005/3)

Cena/Jednotka: 119,00 EUR

Celková výška: 90 cm / hmotnost: 4,0 kg
Verze 5 litrů (Číslo položky: ZS2005/5

Cena/Jednotka: 129,00 EUR

Celková výška: 125 cm / hmotnost: 4,4 kg

Příslušenství Volitelné…
Chladicí prvek (IceTube) Vnitřní chlazení
Naplněný kostkami ledu a vodou udrží nápoje déle čerstvé, aniž by je ředil. Při použití s blikajícími kostkami ledu
se stupeň pozornosti značně zvyšuje ...
Číslo položky: ZS2105/3 litry
Cena/Jednotka: 17,00 EUR
Číslo položky: ZS2105/5 litrů
Cena/Jednotka: 19,00 EUR
IceBullet nasypaný kostkami ledu (není znázorněno) 3
ks/sada pro 3 litrové zkumavky
Cena/sada 3 kusů: 7,00 EUR

5 ks/sada pro 5litrovou zkumavku

Cena/sada 5: 10,00 EUR

Čisticí kartáč (není znázorněno)
Číslo položky: ZS2108
3 litrová nápojová trubice 5
litrová nápojová trubička

Preis/Stück EUR: 12,00
Preis/Stück EUR: 14,00
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TRITON „Promo“ 5 litrů
Stolní dávkovač ... Simultánní výdej nápojů třemi kohoutky! Vhodné k čepování všech druhů nápojů, s nebo bez oxidu
uhličitého (nejlépe studeného). Dodání vč. čisticí kartáč, chladicí blok a podnos na občerstvení, jako jsou chipsy,
sendviče atd.
Použité materiály a suroviny vyhovují nařízení (EU) č. 10/2011 a
Nařízení (EU) č. 1935/2004 a jsou vhodné pro použití s potravinami/nápoji!

Zásobník na svačinu

TRITON Promo 5 litrů

Nádoba na nápoje 5 litrů
s kalibrací 3 a 5 litrů

Chladicí blok

Robustní základna

Klepněte na šrouby

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: plast (vhodný pro použití s potravinami/nápoji)
- Celková výška: 60 cm
- Obsah: 5 litrů
- Průměr zásobníku na svačinu: 25 cm
- Hmotnost (nenaplněná): 2,7 kg

- Příslušenství na vyžádání

Cena/Jednotka: 109,00 EUR
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TRITON „Sky“ 5 litrů
Stolní dávkovač ... Simultánní výdej nápojů třemi kohoutky! Vhodné k čepování všech druhů nápojů, s nebo bez oxidu
uhličitého (nejlépe studeného). Dodání vč. čisticí kartáč, Ice-Tube na kostky ledu (volitelně lze použít i s chladicím
blokem) a tácek na občerstvení, jako jsou chipsy, sendviče atd.
Použité materiály a suroviny vyhovují nařízení (EU) č. 10/2011 a
Nařízení (EU) č. 1935/2004 a jsou vhodné pro použití s potravinami/nápoji!

SKY 5 litrů vč. Ice Tube

SKY 5 litrů (neplněné)

na kostky ledu

Systém Multi-Tap
Tři dávkovací kohoutky

Chladicí blok
(volitelný chladicí prvek)

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Nádoba na nápoje 5 litrů: plast (vhodný pro použití s potravinami/nápoji)
- Ice-Tube na kostky ledu: plastové (vhodné pro použití s jídlem/nápoji)
- Celková výška: 89,7 cm
- Šířka: 31,9 cm
- Obsah: 5 litrů
- Průměr zásobníku: 25 cm
- Vzdálený závitník/základna: 21,5 cm
- Hmotnost (nenaplněná): 2,8 kg

- Příslušenství na vyžádání

Cena/Jednotka: 119,00 EUR
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Číslo položky: 4160S
Zásobník na šálky, plast, čirý, (malý)
Klasický dávkovač malých šálků, průhledný modrý, nový odklápěcí pohár umožňuje doplňování bez vyjímání šálku,
plnění shora a gravitační podávání pro velikosti šálků 90-150 ml, průměr ráfku 57-73 mm, délka tuby
406 mm, (dodáváno se zařízením pro montáž na stěnu, jedno zavěšení)

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: plast
- Barva: průhledná (čirá)
- Délka trubky: 406 mm
- Pro jednorázové velikosti šálků: 90-150 ml,

- s průměrem ráfku: 57-73 mm
- Hmotnost: 0,3 kg

Cena/Jednotka: 25,00 EUR

Číslo položky: 3165M
Zásobník na šálky, plast, čirý, (střední)
Klasický dávkovač na střední šálky, průhledný modrý, nový odklápěcí kelímek umožňuje doplňování bez vyjímání
šálku, plnění shora a gravitační podávání pro velikosti šálků 120-300 ml, průměr ráfku 64-83 mm, délka tuby
508 mm, (dodáváno se zařízením pro montáž na stěnu, jedno zavěšení)

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: plast
- Barva: průhledná (čirá)
- Délka trubice: 508 mm
-Pro jednorázové velikosti šálků: 120-300
ml, s průměrem ráfku: 64-83 mm
- Hmotnost: 0,4 Kg

Cena/Jednotka: 29,00 EUR
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Číslo položky: 4410M
Zásobník na šálky, plast, písek (střední/velký)
Výsuvný dávkovač nápojů pro téměř jakoukoli aplikaci. Materiál z nerozbitného polyetylenu, barva SAND nebo RED (na
vyžádání), s horním plněním a samospádem, samočinné nastavení, pro velikosti šálků 350-710ml, průměr ráfku
82-98 mm, délka trubice 597 mm (dodáváno se zařízením pro montáž na stěnu, dvě zavěšení).

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: polyetylen (plast)
- Standardní barva: písková

- Délka trubice: 597 mm
-Pro jednorázové velikosti šálků: 350-710
ml, s průměrem ráfku: 82-98 mm
- Hmotnost: 0,5 kg

Cena/Jednotka: 59,00 EUR

* Dávkovač pro menší velikosti šálků na vyžádání!

Číslo položky: 3250S
Dávkovač šálků, nerezová ocel (malý)
Dávkovač malých šálků, nerezová ocel, plněný shora a gravitačně, samonastavovací, pro velikosti šálků 180-350 ml,
průměr ráfku 70-86 mm, délka tuby 406 mm, (dodáváno s nástěnným zařízením, jedno zavěšení)

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: nerezová ocel
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubky: 406 mm
-Pro likvidaci Velikost šálků: 180-350 ml, s
průměrem ráfku: 70-86 mm
- Hmotnost: 0,6 kg

Cena/Jednotka: 46,00 EUR

Výprodej - 50% sleva
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Číslo položky: 4200M
Dávkovač šálků, nerezová ocel (střední)
Zásobník na střední šálky, nerezová ocel, plněný shora a gravitačně, samonastavovací, pro velikosti šálků 120-300 ml,
průměr ráfku 70-86 mm, délka tuby 597 mm, (dodáváno se zařízením pro montáž na zeď, dvě suspenze)

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: nerezová ocel
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm
-Pro jednorázové velikosti šálků: 120-300
ml, s průměrem ráfku: 70-86 mm
- Hmotnost: 0,7 kg

Cena/Jednotka: 54,00 EUR

Výprodej - 50% sleva

Číslo položky: 4400L
Dávkovač šálků, nerezová ocel (velká)
Dávkovač na velké šálky, nerezová ocel, plněný shora a gravitačně, samonastavovací, pro velikosti šálků 350-710 ml,
průměr ráfku 82-98 mm, délka tuby 597 mm (dodáváno se zařízením pro montáž na zeď, dvě suspenze).

Vlastnosti produktu/technické údaje:
- Materiál: nerezová ocel
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubky: 597 mm
-pro jednorázové velikosti šálků: 350-710 ml, s
průměrem ráfku: 82-98 mm
- Hmotnost: 0,8 kg

Cena/Jednotka: 59,00 EUR

Výprodej - 50% sleva
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Víceúčelový dávkovač šálků, St. Steel (střední/velký/XL)
Dávkovač šálků, nerezový, plněný shora a gravitačně, s chromovaným víkem, na jednorázové kelímky papír nebo plast.
Průměr ráfku dávkovače lze nastavit pomocí šroubováku nebo mince na průměr ráfku
pohár. Dodávka včetně zařízení pro montáž na stěnu (dvě zavěšení).

3200M (střední)
Technická data:
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm
-Pro velikosti šálků: 180-300 ml,
průměr ráfku Ø: 56-81 mm
- Hmotnost: 0,7 kg

Výprodej - 50% sleva

Cena/Jednotka: 58,00 EUR
*****

3400L (velký)
Technická data:
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm
-Pro velikosti šálků: 350-710 ml,
průměr ráfku Ø: 70-98 mm
- Hmotnost: 0,8 kg

Cena/Jednotka: 62,00 EUR
*****

3500XL (X-Large)
Technická data:
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm

Výprodej - 50% sleva

-Pro velikosti šálků: 950-1360 ml,
průměr ráfku Ø: 101-123 mm
- Hmotnost: 1,0 kg

Cena/Jednotka: 76,00 EUR
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Zásobník na ocel St. Steel s pružinou (střední/velký/XL)
Dávkovač šálků s pružinou, nerez, na jednorázové kelímky papír nebo plast. Průměr ráfku šálku lze nastavit
šroubovákem nebo mincí. Dodávka včetně zařízení pro montáž na stěnu (dvě zavěšení).
Dávkovač šálků lze instalovat vodorovně, svisle nebo 45 °.

3200EV-M

Prodej - 50% SLEVA

Technická data:
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm
-Pro velikosti šálků: 180-300 ml,
průměr ráfku Ø: 56-81 mm
- Hmotnost: 1,1 kg

Cena/Jednotka: 85,00 EUR
*****

3400EV-L
Technická data:
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm
- Pro velikosti šálků: 350-710 ml,

s průměrem ráfku Ø: 70-98 mm

Výprodej - 50% sleva

- Hmotnost: 1,2 kg

Cena/Jednotka: 92,00 EUR
*****

3500EV-XL
Technická data:
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm
-Pro velikosti šálků: 950-1360 ml,
průměr ráfku Ø: 101-123 mm
- Hmotnost: 1,3 kg

Cena/Jednotka: 110,00 EUR

Výprodej - 50% sleva
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Stojan na stůl
Stojan na stůl, chrom/ocelová konstrukce, až pro 4 dávkovače víček/šálků s délkou trubice 597 mm a
dvě suspenze.

3604S

Jen stát

Stojan vč. Dávkovače pohárků

a dávkovač víka

Technická data:
- Barva: chrom
- Výška: 914 mm
- Průměr základního ráfku: 254 mm
- Hmotnost: 3,5 kg

Cena (pouze stojan)
Jednotka: 185,00 EUR

* Obrázek vpravo nahoře ukazuje
stojan 3604S vč. dávkovač šálků 2x
3200M, 1x 3400L, dávkovač víček 1x
3402DH

Cena vč. Zařízení
Jednotka: 432,00 EUR

Víko Zásobník z nerezové oceli
Dávkovač víček (pro dvě velikosti víček), matná nerezová ocel, vhodný pro víčka šálků. Dodávka včetně zařízení pro
montáž na zeď (dvě zavěšení).

3402 DH
Technická data:
- Barva: stříbrná (St.-Steel)

- Délka trubice: 597 mm
- Pro velikosti šálků: 173-710 ml
- Hmotnost: 1,3 kg

Cena/Jednotka 69,00 EUR

42

Nápojový kontejner AFG NC, nerezová ocel
5 litrů, 11 litrů, 19 litrů
Nápojový kontejner AFG NC, objem 5 litrů, 11 litrů a 19 litrů, víko nádoby s přetlakovým ventilem na víku nádrže,
základna s gumovou rukojetí, na horní rukojeti. V gravitační verzi je na
dno nádrže (boční výkon).

RP1104/5
(5 L obsah)

RP1104/11
(11 l obsah)

RP1104/19
(Obsah 19 l)

Technická data:

Technická data:

Technická data:

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301

- Výška: 23,5 cm

- Výška: 42,5 cm

- Výška: 63,5 cm

- Průměr ráfku: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Průměr ráfku: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Průměr ráfku: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Hmotnost: 2,26 kg

- Hmotnost: 2,7 kg

- Hmotnost: 3,4 kg

Cena/Jednotka: 99,00 EUR

Cena/Jednotka: 119,00 EUR

Cena/Jednotka: 129,00 EUR

19 litrů

11 litrů

5 litrů
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Nápojový kontejner AFG NC, 5litrový, 11litrový,
19litrový „Gravitační výkon“ z nerezové oceli
Nápojový kontejner AFG NC, objem 5 litrů, 11 litrů a 19 litrů, víko nádoby s přetlakovým ventilem na víku nádrže,
základna s gumovou rukojetí, na horní rukojeti. V gravitační verzi je na
dno nádrže (boční výkon).

RP1104/5GV (5 litrů)

RP1104/11GV (11 litrů) RP1104/19GV (19 litrů)

Dodává se s nápojovou hadicí,
izolací, krytem, kohoutkem a
spojkou

Dodává se s nápojovou hadicí,
izolací, krytem, kohoutkem a
spojkou

Dodává se s nápojovou hadicí,
izolací, krytem, kohoutkem a
spojkou

Technická data:

Technická data:

Technická data:

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301

- Výška: 23,5 cm

- Výška: 42,5 cm

- Výška: 63,5 cm

- Průměr ráfku: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Průměr ráfku: 21,3 cm (+/- 1 cm)- Průměr ráfku: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Hmotnost: 2,78 kg

- Hmotnost: 3,1 kg - Hmotnost: 3,9 kg

Vč. Standardní klepnutí

Vč. Standardní klepnutí

Vč. Standardní klepnutí

Cena/Jednotka: 129,00 EUR

Cena/Jednotka: 149,00 EUR

Cena/Jednotka: 159,00 EUR

Vč. Premium Tap

Vč. Premium Tap

Vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 169,00 EUR

Cena/Jednotka: 189,00 EUR

19 litrů

11 litrů

Cena/Jednotka: 199,00 EUR

5 litrů
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Plastové nádoby na nápoje (PE)
Gravitační verze 5 litrů a 15 litrů
Materiály a suroviny použité v plastových nádobách na nápoje vyhovují nařízení (EU) č. 10/2011 a nařízení (EU) č.
1935/2004 a jsou vhodné pro použití s potravinami/nápoji!

RP1104/15GVP (15 L)

RP1104/5GVP (5 L)

Lze použít za tepla i za studena
Vhodné zejména pro studené nápoje.
nápoje. Vhodný pro Basic15 litrů a kompatibilní s položkou DPF100 a
Combi 2x 15 litrů.
DPD200.

Technická data:

Technická data:

- Materiál: plast (PE)

- Materiál: plast (PE)

- Výška: 43,5 cm
- Šířka: 28 cm
- Hloubka: 16,5 cm

… Dodává se s nápojovou hadicí,
izolací, krytem, kohoutkem a spojkou

- Výška: 32 cm
- Šířka: 19 cm
- Hloubka: 11,5 cm

- Hmotnost: 1,2 kg

- Hmotnost: 0,6 KG

Vč. Standardní klepnutí

Pouze vybaven

Cena/Jednotka: 59,00 EUR

Standardní klepnutí

Vč. Premium Tap

Cena/Jednotka: 49,00 EUR

Cena/Jednotka: 99,00 EUR

RP1000/SDT
Standardní klepnutí

Cena/Jednotka: 29,00 EUR

RP1000/PDT
Premium Tap
… Dodává se s nápojovou hadicí,
izolací, krytem, kohoutkem a
spojkou

Cena/Uni .: EUR 69,00
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Tlakové příslušenství pro nápoje s CO2…

RP1101SF
CO2-plynový válec
. . . šedá s otočným ventilem, s
technické schválení, Ø 60,3 mm,
délka 401 mm, hmotnost 2,17 kg

Položka RP1101SF a RP1102HIWI
připevněná k 11litrovému kontejneru
Položka RP1101SF

(CO2 plynový válec, ocel, 500 g)

Cena/Jednotka: 39,00 EUR

RP1102HIWI
Mini CO2 regulátor 3 bar
. . . s pojistným ventilem, funkční

tlakoměr, uzavírací ventil, kompletní
s tlakovým potrubím, zpětným
zařízením a NC spojkou 7/16 ".

Cena/Jednotka: 69,00 EUR

Položka RP1102HIWI

Mini-CO2 regulátor 3 bar

Položka RP1102G Klub N & Soda

CO2 válec připojený k
11litrová nádoba

RP1102GN
Regulátor CO2 0-3 bar,

… Anastavitelné ručním kolem,
vhodné pro hliníkové CO2 ventilové
lahve zařízení na výrobu sody, jako
jsou „Soda Club“ a „Soda Stream“.
Výměna lahví v obchodech možná.
Připraven na
spojení s vedením a spojkou,
vhodné pro ocelové kontejnery
Rocket Pack.

Cena/Jednotka: 110,00 EUR

Položka RP1102GN

Regulátor CO2 pro Soda-Club
láhev (hliník)

RP1000/KDT
Kompenzátor Klepněte na
nastavovací šroub
… Toto kohoutek je povinné, pokud
používáte CO2-plynový válec v
nápojovém batohu. Použitelné
pouze pro Pro 11 litrů a Pro-19 litrů!

Položka RP1000/KDT

Cena/Jednotka: 129,00 EUR
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Tlakové příslušenství pro „nesycené“ a
„Sycené“ nápoje teplé a studené

RP1113/PP
Ruční vzduchová pumpa, 8 “,
Chrome, vč. upevňovací objímka.
Používá se ke generování výdejního
tlaku při výdeji všech nápojů, jako je
pivo, cola, víno, džus, voda atd.

Dodáváno kompletní s
konektory pro příslušný model
batohu.

Čerpadlo připojeno k článku
Prémiový 11litrový

Cena/Jednotka: 79,00 EUR

RP1113/PP-T
Vzduchová pumpa jak je
popsáno výše, ale s Tkonektorem, pro připojení ke 2
nápojovým nádobám.
Dodáváno kompletní s
konektory pro příslušný model
batohu.

Cena/Jednotka: 99,00 EUR

Vzduchové čerpadlo s T-konektorem

Čerpadlo s připojeným T-konektorem

k článku Kombi 2x 15 litrů

JP2201
Mini vzduchové čerpadlo, ke
generování výdejního tlaku pro
nápoje s CO2 v produktu DPF100 a
P2003.

Cena/Jednotka: 19,00 EUR

Mini vzduchová pumpa
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Plnicí zařízení…

RP1107
Sada na plnění točeného piva

sestává z regulátoru CO2 0-6/3 bar,
připojení hadice CO2, spojky sudů
(ploché, košové nebo kombinované) se
zpětným ventilem, nápojové potrubí
vč. spojka a čichací ventil NC, 7/16 ".

Cena/Jednotka: 270,00 EUR

RP1106
Souprava na plnění nealkoholických nápojů pre-mix

. . . plnění raketových balíčků
nápojové nádoby z premixu KEG
nápojového průmyslu. Sada se skládá
z regulátoru CO2 010/7 bar, s
pojistným ventilem, s indikátorem
obsahu lahve, s uzavíracím kohoutem,
připraven k připojení s tlakovým
potrubím vč. zpětný ventil a nápojové
potrubí s NC spojkou černá a čichací
ventil NC 7/6 ". Na vyžádání k dispozici
CC-spojka!

Cena/Jednotka: 220,00 EUR

RP1109
Plnicí trychtýř, Ø 16 cm, z PE-HD
9507
. . . netradiční plnění
Rocket Pack nápojový kontejner
ručním otevíráním trychtýřem s
připojením linky. Snižuje pěnění!

Cena/Jednotka: 20,00 EUR
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Plnicí zařízení

RP1108
Přetečení Line Beer/Pre-Mix
Sada se skládá z nápojového potrubí
(přibližně 2 metry), spojky NC černé,
uzavíracího ventilu NC, 7/16 ”. Volitelně s
křídlovou maticí 5/8 "pro připojení
bleskového chladiče nebo hadicovou
svorkou UNEX pro připojovací odbočovací
ventil.

Cena/Jednotka: 79,00 EUR

RP1110
Snifter-Valve NC, 7/16 “
(Technické změny vyhrazeny)

Cena/Jednotka: 49,00 EUR
Volitelné vybavení:
vč. přepadové potrubí (položka RP1108)

RP1105/PP

pro plnění z KEG v
kontejneru Rocket Packs

Piknikové čerpadlo s pístovým
čerpadlem ovládané ručně

… Pro montáž na KEG, celokovová
verze. Přímé čepování piva KEG nebo
přenos do kontejneru Rocket Packs.
Ochlaďte pivní sud z pivovaru, připojte
piknikové čerpadlo k vhodnému sudu
spojka a připojení k sudu s pivem.
Čerstvé pivo již vychází z kohoutku.

Obvykle se dodává s plochým kování
spojkou. Pokud je požadován jiný typ
kování, informujte nás prosím
objednávkou!

Cena/Jednotka: 129,00 EUR
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Různé příslušenství pro raketové balíčky…

TP3201
Zařízení pro držení poháru

… Pro opakovaně použitelné šálky
500 ml s/bez držadla. Kapacita cca.
15-20 šálků. Lze připnout na bederní
pás téměř jakéhokoli nápojového
batohu.
Alternativní řešení dávkovače při použití
opakovaně použitelných kelímků.

Cena/Jednotka: 19,00 EUR

TP3101
Odpadní pytel

… Vhodné k balení Twin-Pack k
likvidaci prázdných plechovek/lahví.
Snadná instalace a vyprazdňování.
Lehký, vodě a špíně
repelentní materiál.

Barva: černá (nylon)
Rozměry: V47 x Š41 x H22 cm
Hmotnost (bez náplně): 0,7 kg

Cena/Jednotka: 49,00 EUR

Twin-Pack vč. Odpadní pytel

Twin-Pack vč. Odpadní pytel

Vlajka Promo s dvojitým balíčkem

Vlajka Promo s 11litrovým Pro

RP2012/PF
Vlajka s teleskopickou tyčí
Odolná proti povětrnostním vlivům,
flexibilní vlajka Promo v signální barvě
s teleskopickou tyčí vyrobenou z oceli,
ca. Délka 140 cm, 2x fóliové kapsy DIN
A4 pro vyměnitelné reklamní deko.
Olemované osvětlenými pruhy.
Barva: Neonová žlutá nebo zelená
Velikost: 40/26 cm x 36 cm
Materiál: nylon / textilní tkanina
Hmotnost: ca. 200 g

Cena/Jednotka: 39,00 EUR
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Různé příslušenství pro raketové balíčky…

RP1115
Prodejní zástěra,
Rozdělena do tří velkorysých
kapes na servisní příslušenství,
peněženku, náhradní kelímky atd.
Barva: stříbrná

Materiál: Autoplachta Rozměry:
V24 x Š52 x H7 cm Čistý objem: cca.
Hmotnost 12 litrů (neplněné): 200 g

Cena/Jednotka: 19,00 EUR

RP1116
Transportní izolační návlek
s víkem. Vhodný pro kontejner
RP1104/11 (standardní a
gravitační).
Černá barva
Materiál: nylon/pěnový materiál
Rozměry: V 41 cm, Ø 26 cm
Hmotnost: 680 g

Cena/Jednotka: 29,00 EUR

RP1117
Prodloužení dávkovače šálků
vyrobeno z pružného textilního materiálu,
které lze připevnit ke spodní části
dávkovače šálků. Vhodný pro dávkovač
pohárů Model 3165M a 4410M… při použití
opakovaně použitelných kelímků.

Cena/Jednotka: 9,00 EUR
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Smluvní podmínky raketových balíčků
Snímky: Vyhrazujeme si právo provádět změny formy, funkce a vybavení námi nabízených článků.
Poštovné a DPH: Zásilka je odbytová kancelář Frankfurt/ Main plus zákonná DPH. (aktuálně 19%) a také poštovné a
balné.
Dodání a platba: Pokud není dohodnuto jinak, je naše faktura splatná do 30 dnů, pokud byly zaplaceny všechny
předchozí faktury. Pro nové zákazníky výhradně prostřednictvím platby předem nebo doručení je platba na dobírku.
Datum doručení: Standardní zboží a malé množství obvykle do 3-5 dnů od přijetí objednávky. Snažíme se vyhovět
kratším požadavkům na doručení, ale jsou pro nás vyhrazeny.
Speciální objednávky: Pokud je to možné, je však požadována delší dodací lhůta a příplatek za dodatečné náklady.
Výměna je zde vyloučena.
Dodání a platba za speciální objednávky: 50% z hrubé hodnoty objednávky při zadání objednávky. V případě
speciálních objednávek začíná výroba až po obdržení zálohy. 50 % před dodáním. Vrácení a výměna jsou u produktů na
zakázku vyloučeny
Poplatky za pronájem: Rozumějte sobě a zákonné DPH. (aktuálně 19%), náklady na balení a poštovné. Cena pronájmu
zahrnuje závěrečný úklid zapůjčeného zboží a příslušenství.
Zásilka zapůjčeného zboží: provádí zásilková služba UPS nebo jiná srovnatelná přepravní společnost z prodejní
kanceláře ve Frankfurtu nad Mohanem. Dodání pronajatého zboží probíhá obvykle 1 pracovní den před začátkem
pronájmu, není -li dohodnuto jinak.
Dodávka a platba nájemného: Poplatek za pronájem je splatný po vrácení zapůjčeného zboží, a to do 14 dnů ode dne
vystavení faktury. Ceny za pronájem jsme vypočítali bez slevy, a proto neposkytujeme žádné srážky.

Vrácení zapůjčeného zboží: Nájemce se zavazuje vrátit pronajaté zboží včetně příslušenství včas. Pronajaté věci je
nutné vrátit pronajímateli nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí doby pronájmu. V případě prodlení na oplátku
budou jinak účtovány poplatky za prodlení.
Autorská práva: Společnost Szabó Rocket Packs může nést odpovědnost za porušení autorských práv a vlastnických
práv na dodané dokumenty, jako například: nelze přijmout žádnou odpovědnost za nápisy, loga, kresby, fotografie atd.
Všechny nároky vůči Szabó Rocket Pack z důvodu takové porušení práv nese přímo zákazník.

Ceny: Jakmile se objeví nový ceník, starý ceník pozbývá platnosti. Do té doby si vyhrazujeme právo na změny cen v
důsledku tržních podmínek.
Stížnosti: Lhůta pro odvolání/vrácení pro spotřebitele podle § 355 odst. 2 BGB je 14 dnů od data dodacího listu/faktury.
V této lhůtě nám lze nepoužité zboží vrátit v původním obalu. Vrácení použitého zboží je vyloučeno! Pouze po kontrole
vráceného zboží bude hodnota zboží vrácena. Náklady na balení a dopravu jsou nevratné. Náklady na vrácení zboží nese
spotřebitel. U transakcí s podnikateli a/nebo provozovateli podniků neexistuje právo na zrušení nebo vrácení peněz.

Poškození při přepravě: Stížnosti musí být podány výhradně odpovědné doručovací službě a oznámeny zde k náhradě
prostřednictvím zprávy o škodě.
Odpovědnost: Nezodpovídáme za škody způsobené používáním našich článků nebo možnou ztrátu zisku v důsledku
vyšší moci, jako jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, chybějící nebo nedostatečně vyškolený personál, přemístění
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nebo zrušení akce, chybějící schválení baru atd. Zde nelze uplatnit nároky na náhradu škody ani snížení nájemného.
Půjčený předmět musí být před použitím vyzkoušen a případné stížnosti nebo nejasnosti musí být neprodleně sděleny
pronajímateli. Na později přijaté stížnosti nelze brát zřetel. Pronajatá věc je majetkem pronajímatele. V případě
úmyslného poškození nebo ztráty pronajatého zboží plně odpovídá nájemce.

Záruka: 2 roky od data nákupu, proti vadám způsobeným nesprávným zpracováním nebo vadami materiálu. V případě
nesprávného zacházení, používání nebo skladování, jakož i v případě vlastního přepracování nebo přepracování, nevzniká nárok
na záruku.

Výhrada vlastnictví: Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.
Místo plnění: Frankfurt/Main je místem plnění a dohodnutým místem jurisdikce pro všechna práva
a závazky vyplývající z transakcí prováděných s námi.

Profil společnosti:
Raketové balíčky Systémy nápojových batohů
Registrovaný majitel: Dezsö Szabo
Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt/Main, Německo
E-mail: info@rocketpacks.de
Telefon: +49 (0) 69 95297708
Fax .: +49 (0) 69 95297709
Předmět podnikání:

Výroba a obchod s nápojovými batohy a podnosy pro prodejce
Bankovní informace:
Postbank AG, 60320 Frankfurt
IBAN: EN29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

Od roku 2021

Vyhrazujeme si právo provádět změny
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