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TREŚĆ

1. Plecak na napoje
Podstawowy 15 litrów

Premium 5 litrów
Premium 11 litrów
Pro 11 litrów
Pro 19 litrów
Kombi 2x 11 litrów 
Kombi 2x 15 litrów 
Kombi 2x 5 litrów

Strona
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1,1
1.2
1,3
1,4
1,5
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1,7
1,8
1,9
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1.13

Drink-Pack-Fun 5 litrów
Party-Pack, 5-litrowa puszka piwa 
(Alu) Rocket-Tower Single, 1x 3-
litrowa Rocket-Tower Twin, 2x 3 litry
Plecak dwupak, puszki i butelki

2. Taca sprzedawcy
2,1
2.2
2,3
2,4
2,5
2,6

BT4002 — taca sprzedawcy na pokładzie z pokrywką 

BT4003 — taca sprzedawcy na pokładzie XL z pokrywką 

BT4001 — taca sprzedawcy klasyczna z pokrywką

24
25
26
27
28
29

EVT2010 – worek na lody z 2 elementami chłodzącymi
Lody Vending Box z pokrywką 
Vending Box

3. Wsparcie laptopa
3.1 Laptop-Supporter – dwa rozmiary modeli
3.2 Torba na laptopa – model 2 w 1
4. Torba promocyjna

30
31

4.1 Torba promocyjna… elastyczny projekt reklamy 32
5. Pakiet plakatów

5.1 Pakiet Plakat – Walking Billboard
6. Wieża piwna (dozownik nablatowy))

Bier-Tower Oryginalne wykonanie 3 i 5 litrów

33

6,1
6,2
6,3

34
35
36

Triton „Promo“ 5 litrów 
Triton „SKY“ 5 litrów

7. Dozownik kubków
Dozownik kubków 4160S, RP3650M7,1

7,2
7,3
7,4
7,5
7,6

37
38
39
40
41
42

Dozownik kubków RP4410M/L, RP3250S 
Dozownik kubków 4200M, RP4400L
Dozownik kubków 3200M, 3400L, 3500XL
Dozownik kubków 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV-XL 
Stojak stołowy 3604S, Dozownik pokrywek 3402DH

Treść ciąg dalszy…
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8. Akcesoria do pakietów rakietowych Strona

43
44
45
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49

8.1
8,2
8,3
8.4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
8.10
8.11
8.12

Pojemnik na napoje AFG NC, 5-litrowy, 11-litrowy, 19-litrowy
Pojemnik AFG NC, wersja Gravity 5-litrowy, 11-litrowy, 19-litrowy 
pojemnik PE, 15-L i 5-L, kran standardowy, kran Premium
Butla z gazem CO2 550g, Mini-regulator 3 bar,
Reduktor do butli z gazem CO2 Soda-Club Alu, zawór kompensacyjny Ręczna pompa powietrza, 

pompa powietrza z trójnikiem, zestaw do napełniania piwa z mini-pompy powietrza, zestaw do 

napełniania napojów bezalkoholowych przed zmieszaniem, linia przelewowa lejka do napełniania 

piwa/preparatu -Mix, zawór Snifter NC 7/16", pompa piknikowa

Uchwyt na kubek, worek na odpady TP, flaga promocyjna z kijem teleskopowym 50
Fartuch sprzedawcy 3 przednie kieszenie 
transportowy rękaw izolacyjny
Przedłużenie dozownika kubków

9. Warunki biznesowe dotyczące pakietów rakietowych
Warunki biznesowe dotyczące pakietów rakietowych

51
51
51

9,1
9,2

52
53Warunki biznesowe dotyczące pakietów rakietowych (kontynuacja)
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Basic 15 litrów „napoje niegazowane”

Uniwersalny plecak na napoje, z dobrą izolacją (do 2 godzin). Pokrowiec na plecak identyczny jak w modelach Premium. Ale 
wyposażony w plastikowy pojemnik na napoje 15-litrowy. Może być stosowany do napojów niegazowanych, gorących i zimnych.
Niedrogi plecak na napoje startowe!

Standardowy kran
Ilustracja: Cechy produktu dla

napoje niegazowane

Premium kran Elastyczna dekoracja reklamowa przez
papierowe wydruki za folią

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 54 x szer. 42 x gł. 22 cm
- Waga (bez załadowania): 3,8 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 44,5 x dł. 60 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 120-300 ml (obręcz Ø 64-83 mm)

Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku o kubki zwrotne, cena 9,00 EUR/szt.
- Pojemnik na napoje: plastik odpowiedni do żywności (PE), zawartość 15 l
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie torby (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * brak na ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 269,00
Cena/jednostka: 299,00 EUR
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Basic 15 litrów „napoje gazowane”

Uniwersalny plecak na napoje, z dobrą izolacją (do 2 godzin). Pokrowiec na plecak identyczny jak w modelach Premium. Ale 
wyposażony w plastikowy pojemnik na napoje 15-litrowy. Może być stosowany do napojów niegazowanych, gorących i zimnych, jak
jak również do napojów gazowanych. Niedrogi plecak na napoje startowe!

Standardowy kran

Ilustracja: Cechy produktu dla
napoje niegazowane

Ręczna pompa powietrza 
przymocowana do uprzęży plecakaPremium kran

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 54 x szer. 42 x gł. 22 cm
- Waga (bez załadowania): 3,8 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 44,5 x dł. 60 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 120-300 ml (obręcz Ø 64-83 mm)

Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.
- Pojemnik na napoje: plastik odpowiedni do żywności (PE), zawartość 15 l
-Ręczna pompa powietrza jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie torby (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/Jednostka: 339,00 EUR
Cena/jednostka: 379,00 EUR
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Premium 5 litrów „napoje niegazowane”

Mała wersja uniwersalnych plecaków na napoje. Solidny, wytrzymały plecak na napoje o niskiej wadze i dobrej izolacji 
(do 2 godzin). Może być stosowany do wszystkich napojów „niegazowanych”, gorących i zimnych. Nadaje się do
nieskomplikowany i szybki serwis napojów.

Fartuch sprzedawcy 3 torby przednie

Standardowy kran Ilustracja: Cechy produktu dla
napoje niegazowane

Premium kran
Elastyczna dekoracja reklamowa za 

pomocą papierowej wkładki za folią

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 36 x szer. 31 x gł. 28 cm
- Waga (bez załadowania): 4,0 Kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 30,5 x dł. 64,5 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 90-150 ml (obręcz Ø 57-73 mm)

- Pojemnik na napoje: Pojemnik AFG NC (stal), z podawaniem grawitacyjnym, zawartość 5 litrów

- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie torby (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 299,00 EUR
Cena/Jednostka: 339,00 EUR
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Premium 5 litrów „napoje gazowane”

Mała wersja uniwersalnych plecaków na napoje. Solidny, wytrzymały plecak na napoje o niskiej wadze i dobrej izolacji 
(do 2 godzin). Może służyć do serwowania wszystkich rodzajów napojów „gazowanych i niegazowanych”,
gorący i zimny. Nadaje się do nieskomplikowanego i szybkiego serwisu napojów.

Fartuch sprzedawcy 3 torby przednie

Standardowy kran Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów gazowanych

Premium kran

Elastyczna dekoracja reklamowa za 
pomocą papierowej wkładki za folią

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 36 x szer. 31 x gł. 28 cm
- Waga (bez załadowania): 4,0 Kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 30,5 x dł. 64,5 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 90-150 ml (obręcz Ø 57-73 mm)

- Pojemnik na napoje: Pojemnik AFG NC (stal), zawartość 5 litrów
-Ręczna pompa powietrza jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie torby (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 369,00
Cena/jednostka: 409,00 EUR
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Premium 11 litrów „Napoje niegazowane”

Całkowicie solidny, wytrzymały plecak na napoje o niskiej wadze i dobrej izolacji (do 3 godzin). Może być stosowany do 
wszystkich rodzajów napojów „niegazowanych”, gorących i zimnych. Nadaje się do nieskomplikowanego i szybkiego napoju
usługa. Łatwa obsługa, szybkie uzupełnianie i czyszczenie!

Standardowy kran Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów niegazowanych

Premium kran
Dozownik kubków

do kubków jednorazowych 120-300 ml

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 54 x szer. 42 x gł. 22 cm
- Waga (bez załadowania): 5,5 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 44,5 x dł. 60 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 120-300 ml (obręcz Ø 64-83 mm)

Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.
- Pojemnik na napoje: AFG Pojemnik NC (stal), z podawaniem grawitacyjnym, zawartość 11 litrów (3 galony amerykańskie)

- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie torby (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 359,00 EUR
Cena/Jednostka: 399,00 EUR
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Premium 11 litrów „napoje gazowane”

Całkowicie solidny, wytrzymały plecak na napoje o niskiej wadze i dobrej izolacji (do 3 godzin). Może być stosowany do 
wszystkich rodzajów napojów „gazowanych i niegazowanych”, gorących i zimnych. Nadaje się do nieskomplikowanego
i szybki serwis napojów. Łatwa obsługa, szybkie uzupełnianie i czyszczenie!

Standardowy kran

Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów gazowanych

Premium kran
Ręczna pompa powietrza 
jako urządzenie ciśnieniowe

* Inne akcesoria ciśnieniowe na życzenie*

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 54 x szer. 42 x gł. 22 cm
- Waga (bez załadowania): 5,5 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 44,5 x dł. 60 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 120-300 ml (obręcz Ø 64-83 mm)

Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.
- Pojemnik na napoje: AFG Pojemnik NC (stal), zawartość 11 litrów (3 galony amerykańskie)
-Ręczna pompa powietrza jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie torby (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/Jednostka: 429,00 EUR
Cena/jednostka: 469,00 EUR
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Pro 11 litrów „napoje niegazowane”

Sprawdzone od wielu lat, najwyższej klasy mobilne urządzenie dozujące do profesjonalnej obsługi napojów. Szczególnie 
solidna, trwała i wysoce izolująca (do 4 godzin) konstrukcja plecaka. Nadaje się do uniwersalnego zastosowania
wydawanie napojów niegazowanych gorących i zimnych.

Profesjonalny plecak na napoje
Izolacja do 4 godzin

Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów niegazowanychStandardowy kran

Premium kran
Pro 11-Liter zapewnia 

profesjonalny wygląd marki

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 52 x szer. 35 x gł. 35 cm
- Waga (bez załadowania): 6,5 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 43 x dł. 79 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 120-300 ml (obręcz Ø 64-83 mm)

Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.
- Pojemnik na napoje: Pojemnik AFG NC (stal), zasilany grawitacyjnie, zawartość 11 litrów (3 galony US)
- Specjalna osłona plecaka: Wzmocniona konstrukcja aluminiowymi rozpórkami wbudowanymi z tyłu
- Izolacja Plus, do 4 godzin lub więcej dzięki dodatkowej pokrywie ISO pojemnika na napoje
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie torby (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/Jednostka: 429,00 EUR
Cena/jednostka: 469,00 EUR
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Pro 11 litrów „napoje gazowane”

Sprawdzone od wielu lat, najwyższej klasy mobilne urządzenie dozujące do profesjonalnej obsługi napojów. Szczególnie 
solidna, trwała i wysoce izolująca (do 4 godzin) konstrukcja plecaka. Nadaje się do uniwersalnego zastosowania.
Może być stosowany do wszystkich rodzajów napojów „gazowanych i niegazowanych, gorących i zimnych.

Profesjonalny plecak na napoje
Izolacja do 4 godzin

Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów gazowanych

Standardowy kran

Pro 11-Liter zapewnia 
profesjonalny wygląd markiPremium kran

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 52 x szer. 35 x gł. 35 cm
- Waga (bez załadowania): 6,5 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 43 x dł. 79 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 120-300 ml (obręcz Ø 64-83 mm)

Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.
- Pojemnik na napoje: AFG Pojemnik NC (stal), zawartość 11 litrów (3-galony US)
-Ręczna pompa powietrza jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Specjalna osłona plecaka: Wzmocniona konstrukcja aluminiowymi rozpórkami wbudowanymi z tyłu
- Izolacja Plus, do 4 godzin lub więcej dzięki dodatkowej pokrywie ISO pojemnika na napoje
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 499,00 EUR
Cena/jednostka: 549,00 EUR
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Pro 19 litrów „napoje niegazowane”

Sprawdzone od wielu lat, najwyższej klasy mobilne urządzenie dozujące do profesjonalnej obsługi napojów w 
rozmiarze XL PLUS SIZE. Szczególnie solidna, trwała i wysoce izolująca (do 4 godzin) konstrukcja plecaka. Nadaje się do
dozować wszystkie rodzaje napojów niegazowanych gorących i zimnych.

XL-Wariant
Mobilna usługa napojów!

Standardowy kran

Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów niegazowanych

Premium kran

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Standardowy kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 72 x szer. 35 x gł. 35 cm
- Waga (bez załadowania): 8,5 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 63 x dł. 77,5 cm

- Dozownik kubków: piaskowy/biały, plastik., odpowiedni do kubków jednorazowych 350-710 ml (obręcz Ø 82-98 mm)
Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.

- Pojemnik na napoje: Pojemnik AFG NC (stal), zasilany grawitacyjnie, zawartość 19 litrów (5 galonów US)
- Specjalna osłona plecaka: Wzmocniona konstrukcja aluminiowymi rozpórkami wbudowanymi z tyłu
- Izolacja Plus, do 4 godzin lub więcej dzięki dodatkowej pokrywie ISO pojemnika na napoje
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 509,00 EUR
Cena/jednostka: 549,00 EUR
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Pro 19 litrów „napoje gazowane”

Sprawdzone od wielu lat, najwyższej klasy mobilne urządzenie dozujące do profesjonalnej obsługi napojów w 
rozmiarze XL PLUS SIZE. Szczególnie solidna, trwała i wysoce izolująca (do 4 godzin) konstrukcja plecaka. Nadaje się do
wydaj wszystkie rodzaje napojów gazowanych i niegazowanych, gorących i zimnych.

XL-Wariant
Mobilna usługa napojów!

Standardowy kran

Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów gazowanych

Ręczna pompa powietrza 
jako urządzenie ciśnieniowePremium kran * Inne akcesoria ciśnieniowe na życzenie*

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 72 x szer. 35 x gł. 35 cm
- Waga (bez załadowania): 8,5 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 63 x dł. 77,5 cm

- Dozownik kubków: piaskowy/biały, plastik., odpowiedni do kubków jednorazowych 350-710 ml (obręcz Ø 82-98 mm)
Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.

- Pojemnik na napoje: AFG Pojemnik NC (stal), zawartość 19 litrów (5 galonów US)
-Ręczna pompa powietrza jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Specjalna osłona plecaka: Wzmocniona konstrukcja aluminiowymi rozpórkami wbudowanymi z tyłu
- Izolacja Plus, do 4 godzin lub więcej dzięki dodatkowej pokrywie ISO pojemnika na napoje
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 579,00 EUR
Cena/jednostka: 629,00 EUR
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Kombi 2x 11 litrów „Napoje niegazowane”
Mobilny system dozowania dla usługi Professional Beverage Service. Umożliwia serwowanie 2 rodzajów napojów z 
systemu plecakowego. Szczególnie solidna, trwała i wysoce izolująca (do 4 godzin) konstrukcja plecaka.
Wersja przeznaczona do dozowania napojów niegazowanych, gorących i zimnych.

Standardowy kran
Ilustracja: Cechy produktu dla 

napojów niegazowanych

Premium kran
2 oddzielnie izolowane

pojemniki na napoje 11-litrowe

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 52 x szer. 52 x gł. 32 cm
- Waga (bez załadowania): 11,0 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 44 x dł. 91 cm

- Dozownik kubków: piaskowy/biały, plastik., odpowiedni do kubków jednorazowych 350-710 ml (obręcz Ø 82-98 mm)
Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.

- Pojemnik na napoje (2x): AFG Pojemnik NC (stal), z podawaniem grawitacyjnym, zawartość 11 litrów (3 galony amerykańskie)

- Specjalna osłona plecaka: Wzmocniona konstrukcja aluminiowymi rozpórkami wbudowanymi z tyłu
- Izolacja Plus, do 4 godzin lub więcej dzięki dodatkowej pokrywie ISO pojemnika na napoje
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 549,00 EUR
Cena/Jednostka: 639,00 EUR
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Kombi 2x 11 litrów „Napoje gazowane”
Mobilny system dozowania dla usługi Professional Beverage Service. Umożliwia serwowanie 2 rodzajów napojów z 
systemu plecakowego. Szczególnie solidna, trwała i wysoce izolująca (do 4 godzin) konstrukcja plecaka. Wersja nadaje 
się do dozowania wszystkich rodzajów napojów gazowanych i niegazowanych, gorących i zimnych.

Standardowy kran Ilustracja: cechy produktu
do napojów gazowanych

Premium kran 2 oddzielnie izolowane
pojemniki na napoje 11-litrowe

Ręczna pompa powietrza 
jako urządzenie ciśnieniowe

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 52 x szer. 52 x gł. 32 cm
- Waga (bez załadowania): 11,0 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 44 x dł. 91 cm

- Dozownik kubków: piaskowy/biały, plastik, odpowiedni do kubków jednorazowych 350-710 ml (obręcz Ø 82-98 mm)
Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.

- Pojemnik na napoje (2x): Pojemnik AFG NC (stal), zawartość 11 litrów (3 galony amerykańskie)
- Ręczna pompa powietrza wraz z T-Coupler jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Specjalna osłona plecaka: Wzmocniona konstrukcja aluminiowymi rozpórkami wbudowanymi z tyłu
- Izolacja Plus, do 4 godzin lub więcej dzięki dodatkowej pokrywie ISO pojemnika na napoje
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/Jednostka: 639,00 EUR
Cena/jednostka: 719,00 EUR
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Kombi 2x 15 litrów „Napoje niegazowane”

Mobilny system dozowania z dwoma plastikowymi pojemnikami (PE) opróżnianymi niezależnie od siebie. Ten 
kompaktowy model plecaka na napoje umożliwia jednoczesne podawanie dwóch różnych napojów. Izolacja do 2 
godzin. Wersja nadaje się do dozowania napojów niegazowanych, gorących i zimnych. Niska waga i duża ładowność 
zapewniają nieskomplikowaną obsługę napojów. Szybko zatankuj i zacznijmy serwis…

Kompaktowy plecak na napoje z dwoma 
pojemnikami na napoje po 15 litrów, 
wykonany z tworzywa sztucznego

Standardowy kran

Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów niegazowanych

Premium kran
Lekki plecak

Wysoka ładowność

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 52 x szer. 36 x gł. 40 cm
- Waga (bez załadowania): ok. 6,0 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 43,5 x dł. 87,5 cm

- Dozownik kubków: piaskowy/biały, plastik, odpowiedni do kubków jednorazowych 350-710 ml (obręcz Ø 82-98 mm)
Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.

- Pojemnik na napoje (2x): Plastik (PE) odpowiedni do żywności/napojów, zawartość 15 litrów
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/Jednostka: 399,00 EUR
Cena/Jednostka: 429,00 EUR

16



Kombi 2x 15 litrów „Napoje gazowane”

Mobilny system dozowania z dwoma plastikowymi pojemnikami (PE) opróżnianymi niezależnie od siebie. Ten 
kompaktowy model plecaka na napoje umożliwia jednoczesne podawanie dwóch różnych napojów. Izolacja do 2 
godzin. Wersja nadaje się do dozowania napojów niegazowanych, gorących i zimnych. Niska waga i duża ładowność 
zapewniają nieskomplikowaną obsługę napojów. Podczas korzystania z pompy powietrza z łącznikiem T, plecak
nadaje się do dozowania napojów gazowanych.

Dzięki zastosowaniu pompy powietrza 

nadaje się również do pracy na CO2!

Standardowy kran

Ilustracja: Cechy produktu dla 
napojów gazowanych

Lekki plecak
Wysoka ładowność

Premium kran

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 52 x szer. 36 x gł. 40 cm
- Waga (bez załadowania): ok. 6,5 kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 43,5 x dł. 87,5 cm

- Dozownik kubków: piaskowy/biały, plastik, odpowiedni do kubków jednorazowych 350-710 ml (obręcz Ø 82-98 mm)
Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.

- Pojemnik na napoje (2x): Plastik (PE) odpowiedni do żywności/napojów, zawartość 15 litrów
- Ręczna pompa powietrza wraz z T-Coupler jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt w tym. Standardowe wyposażenie 

kranu, w tym. Premium kran

Cena/jednostka: 479,00 EUR
Cena/jednostka: 509,00 EUR
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Kombi 2x 5 litrów „Napoje niegazowane i gazowane”

Plecak na napoje z izolacją (do 2 godzin). Do serwowania dwóch rodzajów produktów z plecaka. Najlepiej nadaje się do 
zimnych napojów. Działanie napojów niegazowanych grawitacyjnie, bez konieczności stosowania dodatkowego 
sprzętu ciśnieniowego. Dystrybucja napojów gazowanych, musi być obsługiwany dodatkowy sprzęt ciśnieniowy. 
Najodpowiedniejszą metodą do tego celu jest mechaniczna pompa powietrza z łącznikiem T. Ideał
do szybkiej obsługi napojów!

Serwowanie 2 rodzajów napojów
z jednego plecaka…

Ilustracja:
Cechy produktu dla 

napojów niegazowanych

Ilustracja:
Cechy produktu dla

napoje gazowane

…najlepiej odpowiedni
na zimne napoje!

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 36 x szer. 31 x gł. 28 cm
- Waga (bez załadowania): 2,0 Kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 30,5 x dł. 64,5 cm

- Dozownik kubków: przezroczysty, plastikowy, odpowiedni do kubków jednorazowych 120-300 ml (obręcz Ø 64-83 mm)

Opcjonalnie: rozszerzenie tkaniny do użytku z miseczkami zwrotnymi. Cena 9,00 EUR/szt.
- Pojemnik na napoje (2x): Plastik (PE) odpowiedni do żywności/napojów, zawartość 5 litrów
- Ręczna pompa powietrza wraz z T-Coupler jako urządzenie ciśnieniowe (nadaje się do każdego rodzaju napojów)
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Sprzęt „napoje niegazowane” Sprzęt 
„napoje gazowane”

Cena/jednostka: 249,00 EUR
Cena/jednostka: 349,00 EUR
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Drink-Pack-Fun 5 litrów
„Napoje niegazowane/gazowane”

Prosty plecak na napoje, z umiarkowaną izolacją, odpowiedni na każdą zabawną okazję. Najlepiej nadaje się do zimnych napojów. W 
przypadku napojów niegazowanych opróżnianie odbywa się za pomocą Gravity-Fed - bez dodatkowych akcesoriów ciśnieniowych
wymagany. W przypadku używania plecaka z napojami gazowanymi, mini-pompka ma być eksploatowanym jako

akcesorium ciśnieniowe.

Ilustracja: Cechy produktu 
dla napojów niegazowanych

Ilustracja: Cechy produktu 
dla napojów gazowanych

Praca z minipompą powietrza
jako sprzęt ciśnieniowy

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

- Kolor: SREBRNY (kolor CZERWONY – pozostałe zapasy, Materiał Nylon)
- Wymiary plecaka: wys. 36 x szer. 27 x gł. 17 cm
- Waga (bez załadowania): 1,4 Kg
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 31 x dł. 46 cm

- Pojemnik na napoje: plastik odpowiedni do żywności/napojów (PE), zawartość 5 litrów

- Uchwyt na kubek na pasku na ramię (idealny do kubków 200 ml)

- Wymagane do pracy z CO2: Mini-pompa powietrza (obsługa mechaniczna, ręczna)

Wyposażenie „napoje niegazowane” 
Wyposażenie „napoje gazowane”

Cena/Jednostka: 79,00 EUR
Cena/jednostka: 99,00 EUR
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Party-Pack na 5-litrowe puszki po piwie z supermarketu…

Prosty plecak na napoje, z umiarkowaną izolacją (plecak jak Drink-Pack-Fun), może być używany do 5-litrowych puszek po 
piwie z supermarketu. Dostawa z dostawą może zaciskać i stukać w puszki piwa, podłączona linia napojów ze standardowym 
kranem jednoręcznym i mini-pompą jako wyposażeniem ciśnieniowym.

Może być używany ze wszystkimi standardowymi 5-litrowymi aluminiowymi puszkami piwa!

Zakres dostawy: Party-Pack na 
5-litrową puszkę piwa ALU

5-litrowa puszka piwa

Cechy produktu/dane techniczne:
* Dostarczany bez puszki po piwie *

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

- Kolor: SLVER (kolor CZERWONY – pozostałe zapasy, Materiał Nylon)
- Wymiary plecaka: wys. 36 x szer. 27 x gł. 17 cm
- Waga (nie załadowany): 1,0 kg (załadowany ok. 7 kg)
- Powierzchnia reklamowa (widoczna powierzchnia folii): wys. 31 x dł. 46 cm

- Zestaw dozujący: kran jednoręczny, rura stojąca, zacisk do puszek, minipompka powietrza (patrz zdjęcie powyżej pośrodku)
- Becherhalterung am Schultergurt (idealny do 200 ml Trinkbecher
- Uchwyt na kubek na pasku na ramię (idealny do kubków 200 ml)

Cena/Jednostka: 89,00 EUR
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Wieża rakietowa – pojedyncza 3 litry

Rocket Tower Single jest główną atrakcją cateringu na imprezy. Wyposażony w jedną nietłukącą tubę na napoje wykonaną z 
tworzywa sztucznego (PE), zawartość tuby 3 litry. Ten ultralekki plecak z wewnętrznym chłodzeniem (IceTube) i urządzeniem 
do gwintowania przyciąga wzrok i…

gwarantowany obrót w przypadku cateringu na imprezy wewnętrzne!

Twój wizerunek marki
optymalnie reprezentowane

Do użytku z rurką lodową 
tylko 2 litry pojemności

rurka do napojów

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 60 x szer. 32 x gł. 11 cm
- Długość tuby na napoje: 70 cm (z kalibracją na litr) i dołączona linia napojów z kranem
- Długość tuby lodowej: 60 cm
- Waga (bez wypełnienia): 1,7 kg

- Powierzchnia reklamowa: 1x wys. 54 x dł. 10 cm i 1x wys. 14 x dł. 23 cm
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Cena/Jednostka: 189,00 EUR

21



Wieża rakietowa – podwójna 2x 3 litry

Rocket Tower Single jest główną atrakcją cateringu na imprezy. Wyposażony w dwie nietłukące się tuby na napoje wykonane z 
tworzywa sztucznego (PE), zawartość każdej tuby 3 litry. Ten ultralekki plecak z wewnętrznym chłodzeniem (IceTube) i 
urządzeniem do gwintowania przyciąga wzrok i…

gwarantowany obrót w przypadku cateringu na imprezy wewnętrzne!

Twój wizerunek marki
optymalnie reprezentowane

Do użytku z rurką lodową 
tylko 2 litry pojemności

rurka do napojów

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 60 x szer. 32 x gł. 11 cm
- Długość tuby na napoje: 70 cm (z kalibracją na litr) i dołączona linia napojów z kranem
- Długość tuby lodowej: 60 cm
- Waga (bez wypełnienia): 2,7 kg

- Powierzchnia reklamowa: 1x wys. 54 x dł. 10 cm i 1x wys. 14 x dł. 23 cm
- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (L ok. 140 cm) * Brak ilustracji

Cena/jednostka: 299,00 EUR
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Podwójne opakowanie – plecak na puszki i butelki

Izolowany Twin Pack to idealny mobilny system dystrybucji dla komercyjnych puszek i butelek do napojów (PET lub szklanych) 
o pojemności do 500 ml, a także pakowanych produktów z sektora spożywczego i niespożywczego. Doskonale nadaje się do 
uzupełnienia i zwiększenia możliwości promocji i sprzedaży. Łatwe napełnianie i obsługa!

Twin Pack można przekształcić w plecak na napoje do serwowania w kubkach.
Zapytaj nas o rozwiązania i ceny.

Urządzenie dwukomorowe o 
ładowności na 15 puszek lub butelek

do 500 ml każdy

Twin Pack z workiem na odpady do 
usuwania pustego pojemnika Elastyczny wymienny

komunikaty reklamowe!

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary plecaka: wys. 60 x szer. 35 x gł. 30 cm
- Waga (bez wypełnienia): 4,0 Kg

- Powierzchnia reklamowa (tył): wys. 52 x szer. 30 cm
- Powierzchnia reklamowa: 2x wys. 38 x szer. 22 cm

- Fartuch Sprzedawcy 3 przednie kieszenie (materiał i kolor taki sam jak plecak)
- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (bez ilustracji). Worek na odpady (ilustrowany w lewym górnym rogu).

Cena/jednostka: 269,00 (Worek na śmieci - cena/jednostka 49,00 EUR)
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BT4002 — taca dostawcy na pokładzie z pokrywką

Izolowana taca dostawcy nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Wysokiej jakości materiały i wykonanie zapewniają stabilność 
i trwałość. Zdejmowana podnoszona pokrywa, system pasów naramiennych z regulowaną poduszką na ramię z tyłu w poprzek 
zapewniają najwyższy komfort noszenia. Z dwiema bocznymi kieszeniami na zewnątrz na akcesoria serwisowe lub kieszonkę na 
pieniądze. Przód i wieko (wewnątrz) można ozdobić w celach reklamowych. W przypadku korzystania z tacy z pokrywką
nadaje się również do dystrybucji produktów lodowych!

15-otworowa wkładka do stabilizacji 
puszek, butelek i kubków

Ergonomiczny system pasków na ramię
z regulowaną naramiennikiem Otwór Ø 70 mm, wysokość 50 mm

Inlay (przegroda pokoju),
utrzymuje tacę w porządku

Elastyczna zmiana
komunikaty reklamowe

Podnoszona pokrywa całkowicie zdejmowana

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary tacy: wys. 20 x szer. 39 x gł. 39 cm
- Waga (bez wypełnienia): 2,2 kg

-Objętość netto: 25 litrów
- Powierzchnia reklamowa (przód): wys. 13 x szer. 69 cm

- Powierzchnia reklamowa (wewnątrz pokrywy): wys. 12 x szer. 31 cm

- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (bez ilustracji).

Wyposażenie z wkładką (przegroda pomieszczenia) Cena/jednostka: 149,00 EUR
Wkładka 15-otworowa Cena/Jednostka: 19,00 EUR
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BT4003 — taca dostawcy na pokładzie XL z pokrywką

Izolowana taca dostawcy nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Wysokiej jakości materiały i wykonanie zapewniają 
stabilność i trwałość. Zdejmowana podnoszona pokrywa, system pasów naramiennych z regulowaną poduszką na ramię z tyłu 
w poprzek zapewniają najwyższy komfort noszenia. Z dwiema bocznymi kieszeniami na zewnątrz na akcesoria serwisowe lub 
kieszonkę na pieniądze. Przód i wieko (wewnątrz) można ozdobić w celach reklamowych. Przy użyciu Tacka z pokrywką nadaje 
się również do dystrybucji produktów lodowych!

Szczególnie nadaje się do stosowania z puszkami i butelkami 500 ml!

15-otworowa wkładka do stabilizacji 
puszek, butelek i kubków

Ergonomiczny system pasków na ramię
z regulowaną naramiennikiem

Otwór Ø 70 mm, wysokość 50 mm

Elastyczna zmiana
komunikaty reklamowe

Inlay (przegroda pokoju),
utrzymuje tacę w porządku

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary tacy: H 30 x W 39 x D 39 cm
- Waga (bez wypełnienia): 3,0 kg

-Objętość netto: 40 litrów
- Powierzchnia reklamowa (przód): wys. 23 x szer. 69 cm

- Powierzchnia reklamowa (wewnątrz pokrywy): wys. 12 x szer. 31 cm

- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (bez ilustracji).

Wyposażenie z wkładką (przegroda pomieszczenia) Cena/jednostka: 169,00 EUR
Wkładka 15-otworowa Cena/Jednostka: 19,00 EUR
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BT4001 – Klasyczna taca sprzedawcy z pokrywką

Taca dostawcy o dużej pojemności, izolowana termicznie, do szerokiego zakresu zastosowań. Wysokiej jakości materiały i 
wykonanie zapewniają stabilność i trwałość. Zdejmowana podnoszona pokrywa, system pasów naramiennych z regulowaną 
poduszką na ramię z tyłu w poprzek zapewniają najwyższy komfort noszenia. Z dwiema bocznymi kieszeniami na zewnątrz na 
akcesoria serwisowe lub kieszonkę na pieniądze. Przód i wieko (wewnątrz) można ozdobić w celach reklamowych. Kiedy
użyj Tacki z pokrywką, która nadaje się również do dystrybucji produktów lodowych!

Taca dostawcy o dużej pojemności
z izolacją Wkładka (przegroda pokoju) utrzymuje

taca schludna

Wkładka 24-otworowa

Elastyczna zmiana reklamy

Otwór Ø 70 mm, wysokość 50 mm

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary tacy: wys. 23 x szer. 57 x gł. 41 cm
- Waga (bez wypełnienia): 2,8 kg

-Objętość netto: 45 litrów
- Powierzchnia reklamowa (przód): wys. 14 x szer. 50 cm

- Powierzchnia reklamowa (wewnątrz pokrywy): 2x wys. 20 x szer. 50 cm

- Powierzchnia reklamowa (torby boczne): 2x wys. 12 x szer. 34 cm

- Opcjonalne akcesorium: Promocja-Flaga, w tym. kij teleskopowy (bez ilustracji).

Wyposażenie z wkładką (2x przegroda pokoju) Cena/jednostka: 199,00 EUR
Wkładka 24-otworowa Cena/jednostka: 29,00 EUR
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EVT2010 – worek na lody wraz z 2 elementy chłodzące

Termoizolacyjny worek na lody z dwoma elementami chłodzącymi w komplecie. Elastyczny 4-częściowy podział komory wewnątrz, dwie boczne 

kieszenie na zewnątrz, regulowany pasek na ramię z tekstylną osłoną. Podnoszona pokrywa z ochroną przed warunkami atmosferycznymi po 

bokach i zapięciem magnetycznym. Idealny do dystrybucji lodów lub innych produktów mrożonych.

Pogoda-/zakłócenia
Ochrona

Idealny do lodów
Dystrybucja

4-częściowe urządzenie komorowe

Zawiera 2 elementy chłodzące

Elastyczna zmiana reklamy

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka do samochodów ciężarowych (641 COMPLAN Original)

-Kolor: SREBRNY
- Wymiary torby: wys. 37 x szer. 25,5 x gł. 25 cm
- Waga (z elementami chłodzącymi): 3,2 Kg (Waga bez elementów chłodzących 1,4 Kg)
-Objętość netto: 20 litrów
- Powierzchnia reklamowa (przód): wys. 15,5 x szer. 33 cm

Torba w zestawie 2 elementy chłodzące VAMUS 
Element chłodzący VAMUS -21°C, 28x20x2 cm

Cena/jednostka: 129,00 EUR
Cena/jednostka: 12,00 EUR
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EB4003 – Lody Vending Box z przesuwaną pokrywką

Ergonomicznie zaprojektowany model tacy sprzedawcy, dwuścienny z panelami z materiału piankowego dla lepszej izolacji. Wyposażony w 4-
punktowy system pasów na ramię. Praktyczna przesuwana pokrywa (zdejmowana), zapobiega gwałtownej temperaturze
straty we wnętrzu i zapewnia optymalną obsługę.

Idealny do lodów i innych produktów mrożonych!

Tacka na lody z
przesuwana pokrywa, 4-punktowe ramię

pasek i torebka foliowa

Tacka na lody
Worek foliowy i przesuwana pokrywa

Ergonomiczny 4-punktowy
pasek na ramię

Zdejmowana pokrywa przesuwna

Cechy produktu/dane techniczne:

Kolor biały
materiał: Tworzywa sztuczne PE

Wymiar na zewnątrz: dł.60cm x wys.22,5cm x głęb.33cm 
Wymiar wewnętrzny: dł.55cm x wys.19,5cm x gł.29cm 
Objętość netto: około. 31 litrów
Waga (bez wypełnienia): ok. 3,4 kg
Powierzchnia reklamowa (front): Może być ozdobiona naklejkami lub folią frontową na elastyczne wkładki reklamowe.

Tacka na lody przesuwana pokrywa i 4-punktowy 
pasek: Separatory (zestaw 3 szt.):
Torba foliowa dł. 63,5 x wys. 16,5 cm (wew. dł. 59 x wys. 16,5 cm)

Cena/jednostka: 199,00 EUR
Cena/jednostka: 9,00 EUR
Cena/Jednostka: 19,00 EUR
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VB4004 — automat do sprzedaży u dostawcy

Ergonomicznie zaprojektowany model tacki sprzedawcy, wykonany z łatwego w pielęgnacji plastiku, bardzo lekki we własnym zakresie. Wyposażony

z 4-punktowym systemem pasków na ramię. Możliwość chłodzenia towaru kostkami lodu!

- Elastyczna taca dostawcy wykonana w całości z tworzywa sztucznego -

Ilustracja bez. Torba foliowa Ilustracja bez separatorów ilustracja Folia-Bag do 
elastycznej dekoracji reklamowej

Ilustracja z wkładką 16-otworową

Ilustracja z dwoma separatorami

Cechy produktu/dane techniczne:

Standardowy kolor: białe aluminium (RAL9006) 
Materiał: tworzywo sztuczne (polistyrol)
Wymiary na zewnątrz: dł.60cm / wys.18cm / gł.33cm 
Wymiary wewnętrzne: dł.55,5cm / wys17,5cm / głęb.29cm 
Objętość netto: około. 28 litrów
Waga (bez wypełnienia): ok. 2,3 kg
Powierzchnia reklamowa (front): Może być ozdobiona naklejkami lub folią frontową na elastyczne wkładki reklamowe.

Taca dostawcy wraz z 4-punktowy pasek na ramię: 16-

otworowa Wstawka:

Cena/jednostka: 149,00 EUR
Cena/Jednostka: 19,00 EUR

Separatory (zestaw 3 szt.):
Torba foliowa dł. 63,5 x wys. 16,5 cm (wew. dł. 59 x wys. 16,5 cm)

Cena/Jednostka: EUR
Cena/Jednostka: 19,00 EUR

9.00
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Laptop-Supporter – dostępne dwa rozmiary

Wygodna, mobilna podkładka robocza do notebooków/laptopów, z regulowanym systemem pasów naramiennych krzyżujących się z 
tyłu. Wersja XL z ochraniaczami na ramiona i szerszymi ramiączkami. Ergonomiczna konstrukcja. W komplecie RZEP
paski mocują urządzenie do płyty roboczej i gwarantują optymalną obsługę.

Laptop-Supporter Standard
do urządzeń 11“- 14“

Wspornik do laptopa XL
do urządzeń 15“- 18“Wersja standardowa obrazu

Obraz w wersji XL

Standardowy model systemu pasów System pasów Model XL

Wyposażenie/dane techniczne dla standardu (urządzenia 11”-14”)
- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: srebrny/czarny
- Wymiar: dł. 35 x gł. 35/37 x wys. 4 cm
- Waga: 0,8 kg Cena/jednostka: 69,00 EUR

Wyposażenie/dane techniczne dla XL (urządzenia 15”-18”)
- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: srebrny/czarny
- Wymiar: dł. 45 x gł. 40/44 x wys. 5 cm
- Waga: 1,0 kg Cena/Jednostka: 79,00 EUR
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Torba na laptopa — model 2 w 1
Wyściełane etui na notebooka/laptopa, które w kilku prostych krokach można przekształcić w mobilne biurko. Szerokie, 
skrzyżowane z tyłu ramiączka zapewniają stabilność i wygodę. Dostarczone paski VELCRO mocują deskę do podkładki roboczej 
i gwarantują optymalną obsługę. Folia-Bag wewnątrz wieczka może służyć do celów reklamowych.

Futerał i … Szerokie ramiączka z regulowanymi 
poduszkami na ramionaMobilne biurko

i torba transportowa na
Notebook/laptop 11“-18“

Paski VELCRO stabilizują 
urządzenie na biurku

… mobilne biurko do pracy w jednym

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
-Kolor: SREBRNY/CZARNY
- Wymiary: dł. 40 x gł. 39/35,5 x wys. 9 cm
- Waga: 1,6 kg
- Powierzchnia reklamowa (folia-worek): wys. 30 x szer. 34 cm

Cena/jednostka: 119,00 EUR
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Torba promocyjna – możliwość indywidualnej reklamy

Funkcjonalna, wielostronna torba na ramię, wykonana z wytrzymałej plandeki samochodowej z wygodnym pasem na 
ramię, regulowana i wyściełana. Indywidualne ozdoby promocyjne z papierowymi wstawkami na froncie i okładce
na zewnątrz.

Widok od wewnątrz

Torba promocyjna

Od 100 sztuk dostępne 
również w innych kolorach!

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: plandeka (641 COMPLAN Original)
- Kolor standardowy: SREBRNY (niektóre pozostałości Żółty, Zielony, Niebieski)

- Wymiary torby: dł. 40 x wys. 30 x gł. 12 cm
- Waga: 0,8 kg
-Objętość netto: 12 litrów
- Powierzchnia reklamowa przód/osłona: wys. 25 x szer. 38 cm

Cena/Jednostka: 39,00 EUR
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PP8001 – Pakiet afiszów (Walking Billboard)

Ultralekka konstrukcja plecaka z aluminiowymi usztywnieniami do stabilizacji konstrukcji. Do niezwykle efektownej, mobilnej 
prezentacji plakatów/plakatów. Wysoka widoczność przekazu reklamowego dzięki niezależnej od lokalizacji, 
wielkopowierzchniowej prezentacji. Przesyłka obejmuje fartuch sprzedawcy z trzema przednimi kieszeniami. Przewoźnik ma
wolne ręce do dystrybucji próbek produktów, ulotek itp.

Fartuch sprzedawcy z trzema
Szybka zmiana 
przekazu reklamowego

przednie kieszenie na 
ulotki, próbki, ulotki itp.

Cechy produktu/dane techniczne:

- Wymiar: dł. 126 x szer. 64 x gł. 28 cm
-Kolor: SREBRNY
- Materiał: plandeka ((641 COMPLAN Original)
- Fartuch sprzedawcy z trzema przednimi kieszeniami (kolor i materiał taki sam jak w zestawie Placard)
- Widoczna powierzchnia reklamowa (tył): wys. 119 x szer. 83 cm (ok. DIN A0)
- Widoczna powierzchnia reklamowa (na górze): wys. 41 x szer. 57 cm

- Waga: ok. 5,2 kg

Cena/Jednostka: 189,00 EUR
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Wieża Piwna Oryginalna 3 i 5 Litrów

Solidny dozownik stołowy, odpowiedni do prawie każdego napoju (oprócz wysokoprocentowego alkoholu). Nowoczesny 
design z przezroczystym kranem z tworzywa sztucznego. Rurka do napojów wykonana z nietłukącego poliwęglanu, z kalibracją 
na litr, obracana o 360°. Solidna podstawa może służyć do celów reklamowych i ozdobiona naklejkami.

IceTube (chłodzenie wewnętrzne)
Wieża 3 i 5 litrów

Image wieża piwna 3 litry Rura obrotowa 360 °

Wysokiej jakości przezroczysty kran

Rurka na napoje wykonana z 
nietłukącego poliwęglanu

Wersja 3 litry (nr art.: ZS2005/3)
Całkowita wysokość: 90 cm / waga: 4,0 kg Cena/jednostka: 119,00 EUR

Wersja 5 litrów (nr art.: ZS2005/5
Całkowita wysokość: 125 cm / waga: 4,4 kg Cena/jednostka: 129,00 EUR

Akcesoria Opcjonalne …

Chłodzenie wnętrza elementu chłodzącego (IceTube)
Wypełniony kostkami lodu i wodą dłużej utrzymuje świeżość napojów bez ich rozcieńczania. W połączeniu z 
migającymi kostkami lodu znacznie zwiększa się stopień uwagi...
Pozycja nr: ZS2105/3 litra Cena/jednostka: 17,00 EUR
Pozycja nr: ZS2105/5 litrów Cena/Jednostka: 19,00 EUR

IceBullet zamiast kostek lodu (bez ilustracji) 3 szt./
zestaw na 3 litrową tubę Cena/zestaw 3: 7,00 EUR
5 sztuk/zestaw na 5 litrową tubę Cena/zestaw 5: 10,00 EUR

Szczotka do czyszczenia (nie pokazano)
Pozycja nr: ZS2108
3 litrowa rurka do napojów 
5 litrowa rurka do napojów

Cena/Stück EUR: 12,00
Cena/Stück EUR: 14.00
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TRITON „Promo“ 5 litrów

Dozownik stołowy ... Jednoczesne dozowanie napojów z trzech kranów! Nadaje się do nalewania wszystkich rodzajów 
napojów, z dwutlenkiem węgla lub bez (najlepiej zimnych). Dostawa z dostawą szczotka do czyszczenia, blok chłodzący i tacka 
na przekąski takie jak chipsy, kanapki itp.

Zastosowane materiały i surowce są zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i
Rozporządzenie (UE) nr 1935/2004 i nadają się do stosowania z żywnością/napojami!

Taca z przekąskami Pojemnik na napoje 5 litrów 
z kalibracją 3 i 5 litrów

TRITON Promo 5 litrów

Blok chłodzący

Solidna podstawa

Dotknij za pomocą śrub

Cechy produktu/dane techniczne:

-Materiał: tworzywo sztuczne (odpowiednie do stosowania z żywnością/napojami)

- Wysokość całkowita: 60 cm

- Zawartość: 5 litrów
- Średnica tacy na przekąski: 25 cm
- Waga (bez wypełnienia): 2,7 kg

- Akcesoria na życzenie

Cena/jednostka: 109,00 EUR
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TRITON „Sky“ 5 litrów

Dozownik stołowy ... Jednoczesne dozowanie napojów z trzech kranów! Nadaje się do nalewania wszystkich rodzajów 
napojów, z dwutlenkiem węgla lub bez (najlepiej zimnych). Dostawa z dostawą szczotka do czyszczenia, Ice-Tube na kostki 
lodu (opcjonalnie do zastosowania również z blokiem chłodzącym) oraz tacka na przekąski takie jak chipsy, kanapki itp.

Zastosowane materiały i surowce są zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i
Rozporządzenie (UE) nr 1935/2004 i nadają się do stosowania z żywnością/napojami!

SKY 5 litrów Rura lodowa
na kostki lodu

SKY 5 litrów (niewypełniony)

System wielodotykowy
Trzy krany dozujące

Blok chłodzący
(opcjonalny element chłodzący)

Cechy produktu/dane techniczne:

- Pojemnik na napoje 5 litrów: plastik (nadaje się do stosowania z żywnością/napojami)
- Tuba lodowa na kostki lodu: plastikowa (odpowiednia do żywności/napojów)
- Wysokość całkowita: 89,7 cm

- Szerokość: 31,9 cm

- Zawartość: 5 litrów
- Średnica tacy: 25 cm
- Odległość kranu/podstawy: 21,5 cm

- Waga (bez wypełnienia): 2,8 kg

- Akcesoria na życzenie

Cena/jednostka: 119,00 EUR
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Numer artykułu: 4160S
Dozownik kubków, plastikowy, przezroczysty, (mały)

Klasyczny dozownik do małych kubków, przezroczysty niebieski, New Flip Cup umożliwia uzupełnianie bez wyjmowania kubka, ładowany od 
góry i zasilany grawitacyjnie, samodopasowujący się dla rozmiarów kubków 90-150 ml, średnica obręczy 57-73 mm, długość tuby
406 mm, (dostarczany z uchwytem do montażu na ścianie, jedno zawieszenie)

Cechy produktu/dane techniczne:

-Materiał: tworzywo sztuczne;

- Kolor: przezroczysty (przezroczysty)

- Długość rury: 406 mm
- Do kubków jednorazowych Rozmiary: 90-150 ml,

- o średnicy felgi: 57-73 mm
- Waga: 0,3 kg

Cena/jednostka: 25,00 EUR

Numer artykułu: 3165M
Dozownik kubków, plastikowy, przezroczysty, (średni)

Klasyczny dozownik do średnich kubków, przezroczysty niebieski, New Flip Cup umożliwia uzupełnianie bez wyjmowania kubka, ładowany od 
góry i grawitacyjnie, samodopasowujący się dla rozmiarów kubków 120-300 ml, średnica obręczy 64-83 mm, długość tuby
508 mm, (dostarczany z uchwytem do montażu na ścianie, jedno zawieszenie)

Cechy produktu/dane techniczne:

-Materiał: tworzywo sztuczne;

- Kolor: przezroczysty (przezroczysty)

- Długość rury: 508 mm
- Do jednorazowych kubków o rozmiarach: 120-300 

ml, o średnicy obręczy: 64-83 mm

- Waga: 0,4 kg

Cena/jednostka: 29,00 EUR
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Numer artykułu: 4410 M
Dozownik kubków, plastik, piasek (średni/duży)

Dozownik kubków do napojów typu pull, do prawie każdego zastosowania. Materiał z nietłukącego polietylenu, kolor SAND 
lub RED (na życzenie), ładowany od góry i grawitacyjnie, samonastawny, dla rozmiarów kubków 350-710ml, średnica obręczy
82-98mm, długość rury 597mm (w zestawie uchwyt ścienny, dwa zawieszenia).

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: polietylen (tworzywo sztuczne)

-Standardowy kolor: piasek
- Długość rury: 597 mm
- Do jednorazowych kubków o rozmiarach: 350-710 

ml, o średnicy obręczy: 82-98 mm

- Waga: 0,5 kg

Cena/jednostka: 59,00 EUR

* Dozownik do mniejszych rozmiarów kubków na zamówienie!

Numer artykułu: 3250S
Dozownik kubków, stal nierdzewna (mały)

Mały dozownik do kubków, ze stali nierdzewnej, ładowany od góry i grawitacyjnie, samoregulujący, do rozmiarów kubków 180-350 ml, średnica 
obręczy 70-86 mm, długość tuby 406 mm, (dostarczany z uchwytem do montażu na ścianie, jedno zawieszenie)

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: Stal nierdzewna
-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 406 mm
- Dla pojemników na odpady: 180-350 ml, o 

średnicy obręczy: 70-86 mm
- Waga: 0,6 kg

Cena/jednostka: 46,00 EUR

Wyprzedaż – 50% zniżki
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Numer artykułu: 4200 M
Dozownik kubków, stal nierdzewna (średni)

Dozownik kubków średnich, ze stali nierdzewnej, ładowany od góry i grawitacyjnie, samoregulujący, do rozmiarów kubków 120-300 
ml, średnica obręczy 70-86 mm, długość tuby 597 mm, (dostarczany z uchwytem do montażu na ścianie, dwie zawieszki)

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: Stal nierdzewna
-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Do kubków jednorazowych o rozmiarach: 120-300 

ml, o średnicy obręczy: 70-86 mm

- Waga: 0,7 kg

Cena/jednostka: 54,00 EUR

Wyprzedaż – 50% zniżki

Numer artykułu: 4400L
Dozownik kubków, stal nierdzewna (duży)

Duży dozownik do kubków, ze stali nierdzewnej, ładowany od góry i zasilany grawitacyjnie, samoregulujący, do rozmiarów kubków 350-710 ml, 
średnica obręczy 82-98 mm, długość rurki 597 mm (dostarczany z urządzeniem do montażu na ścianie, dwie zawieszki).

Cechy produktu/dane techniczne:

- Materiał: Stal nierdzewna
-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rurki: 597 mm
- dla kubków jednorazowych: 350-710 ml, o 

średnicy obręczy: 82-98 mm
- Waga: 0,8 kg

Cena/jednostka: 59,00 EUR

Wyprzedaż – 50% zniżki
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Wielofunkcyjny dozownik do kubków, stal nierdzewna (średni/duży/XL)

Dozownik kubków ze stali nierdzewnej, ładowany od góry i grawitacyjnie, z chromowaną pokrywką, do jednorazowych kubków 
papierowych lub plastikowych. Średnicę obręczy dozownika można dopasować śrubokrętem lub monetą do średnicy obręczy
Puchar. Dostawa wraz z urządzeniem do montażu naściennego (dwie zawieszenia).

3200M (średni)

Dane techniczne:

-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Dla rozmiarów kubków: 180-300 ml, 

średnica obręczy Ø: 56-81 mm

- Waga: 0,7 kg Wyprzedaż – 50% zniżki
Cena/jednostka: 58,00 EUR

* * * * *

3400L (duży)

Dane techniczne:

-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Dla rozmiarów kubków: 350-710 ml, 

średnica obręczy Ø: 70-98 mm

Waga: 0,8 kg

Cena/jednostka: 62,00 EUR

* * * * *

3500XL (bardzo duży)

Dane techniczne:

-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Dla rozmiarów kubków: 950-1360 ml, 

średnica obręczy Ø: 101-123 mm

- Waga: 1,0 kg

Wyprzedaż – 50% zniżki

Cena/jednostka: 76,00 EUR
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Dozownik kubków St.-Steel ze sprężyną (średni/duży/XL)

Dozownik kubków ze sprężyną, stal nierdzewna, do jednorazowych kubków papierowych lub plastikowych. Średnicę obrzeża kubka 
można regulować śrubokrętem lub monetą. Dostawa wraz z urządzeniem do montażu naściennego (dwie zawieszenia).
Dozownik kubków może być zainstalowany poziomo, pionowo lub pod kątem 45°.

3200EV-M Sprzedaż - 50% zniżki
Dane techniczne:

-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Dla rozmiarów kubków: 180-300 ml, 

średnica obręczy Ø: 56-81 mm

- Waga: 1,1 kg

Cena/jednostka: 85,00 EUR

* * * * *

3400EV-L

Dane techniczne:

-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Dla rozmiarów miseczek: 350-710 ml,

o średnicy felgi Ø: 70-98 mm
- Waga: 1,2 kg

Wyprzedaż – 50% zniżki

Cena/jednostka: 92,00 EUR

* * * * *

3500EV-XL

Dane techniczne:

-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Dla rozmiarów kubków: 950-1360 ml, 

średnica obręczy Ø: 101-123 mm

- Waga: 1,3 kg

Cena/jednostka: 110,00 EUR

Wyprzedaż – 50% zniżki
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Stojak stołowy

Stojak stołowy, konstrukcja chromowo-stalowa, na maks. 4 dozowniki pokrywek/kubków o długości tuby 597 mm i
dwie zawieszenia.

3604S Tylko stać Stojak w zestawie Dozowniki kubków

i dozownik pokrywek
Dane techniczne:

-Kolor: chrom
- Wysokość: 914 mm
- Średnica obręczy podstawy: 254 mm

- Waga: 3,5 kg

Cena (tylko stojak)
Jednostka: 185,00 EUR

* Ilustracja powyżej po prawej stronie 

przedstawia stojak 3604S wraz ze stojakiem. 

dozownik kubków 2x 3200M, 1x 3400L, dozownik 

pokrywek 1x 3402DH

Cena zawiera Ekwipunek
Jednostka: 432,00 EUR

Dozownik pokrywek ze stali nierdzewnej

Dozownik pokrywek (dla dwóch rozmiarów pokrywek), matowa stal nierdzewna, odpowiedni do pokrywek kubków. Dostawa wraz z urządzeniem do

montaż ścienny (dwie zawieszenia).

3402DH

Dane techniczne:

-Kolor: Srebrny (St.-Steel)
- Długość rury: 597 mm
- Dla rozmiarów miseczek: 173-710 ml

- Waga: 1,3 kg

Cena/szt 69,00
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Pojemnik na napoje AFG NC, stal nierdzewna
5-litrowy, 11-litrowy, 19-litrowy

Pojemnik na napoje AFG NC, pojemność 5 l, 11 l i 19 l, pokrywa pojemnika z zaworem bezpieczeństwa na pokrywie zbiornika, podstawa 
z gumowym uchwytem,   na górnym uchwycie. W wersji grawitacyjnej po stronie znajduje się dodatkowy zawór wylotowy
dno zbiornika (wyjście boczne).

RP1104/5
(zawartość 5 litrów)

RP1104/11
(zawartość 11 litrów)

RP1104/19
(zawartość 19 l)

Dane techniczne: Dane techniczne: Dane techniczne:

- Materiał: stal nierdzewna DIN 1.4301

- Wysokość: 23,5 cm
- Średnica obręczy: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Waga: 2,26 kg

- Materiał: stal nierdzewna DIN 1.4301

- Wysokość: 42,5 cm
- Średnica obręczy: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Waga: 2,7 kg

- Materiał: stal nierdzewna DIN 1.4301

- Wysokość: 63,5 cm
- Średnica obręczy: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Waga: 3,4 kg

Cena/jednostka: 99,00 EUR Cena/jednostka: 119,00 EUR Cena/jednostka: 129,00 EUR

19 litrów 11 litrów 5 litrów
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Pojemnik na napoje AFG NC, stal nierdzewna 5 
l, 11 l, 19 l „Gravity Execution”

Pojemnik na napoje AFG NC, pojemność 5 l, 11 l i 19 l, pokrywa pojemnika z zaworem bezpieczeństwa na pokrywie zbiornika, podstawa 
z gumowym uchwytem,   na górnym uchwycie. W wersji grawitacyjnej po stronie znajduje się dodatkowy zawór wylotowy
dno zbiornika (wyjście boczne).

RP1104/5GV (5 litrów) RP1104/11GV (11 litrów) RP1104/19GV (19 litrów)

W komplecie z wężem do 
napojów, izolacją, pokrywą, 
kranem i złączką

W komplecie z wężem do 
napojów, izolacją, pokrywą, 
kranem i złączką

W komplecie z wężem do 
napojów, izolacją, pokrywą, 
kranem i złączką

Dane techniczne:
- Materiał: stal nierdzewna DIN 1.4301

- Wysokość: 23,5 cm
- Średnica obręczy: 21,3 cm (+/-1 cm)
- Waga: 2,78 kg

Dane techniczne:
- Materiał: stal nierdzewna DIN 1.4301

- Wysokość: 42,5 cm
- Średnica obręczy: 21,3 cm (+/- 1 cm) - Średnica obręczy: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Waga: 3,1 kg - Waga: 3,9 kg

Dane techniczne:
- Materiał: stal nierdzewna DIN 1.4301

- Wysokość: 63,5 cm

W tym Standardowy kran

Cena/jednostka: 129,00 EUR
W tym Standardowy kran

Cena/jednostka: 149,00 EUR

W tym Standardowy kran

Cena/jednostka: 159,00 EUR

W tym Premium kran
Cena/jednostka: 169,00 EUR

W tym Premium kran
Cena/Jednostka: 189,00 EUR

W tym Premium kran
Cena/jednostka: 199,00 EUR

19 litrów 11 litrów 5 litrów
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Plastikowe pojemniki na napoje (PE) 
Wersja grawitacyjna 5-litrowa i 15-litrowa

Materiały i surowce użyte w plastikowych pojemnikach na napoje są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i 
rozporządzeniem (UE) nr 1935/2004 i nadają się do stosowania z żywnością/napojami!

RP1104/15GVP (15 l) RP1104/5GVP (5 litrów) RP1000/SDT
Standardowy kran

Może być stosowany z gorącymi i zimnymi Najlepiej nadaje się do zimnych napojów.
napoje. Nadaje się do Basic 15 litrów i jest kompatybilny z produktem DPF100 i

DPD200.
… W komplecie z wężem do napojów, 
izolacją, pokrywą, kranem i złączkąKombi 2x 15 litrów.

Dane techniczne: Dane techniczne:

- Materiał: tworzywo sztuczne (PE)

- Wysokość: 43,5 cm
- Szerokość: 28 cm

- Głębokość: 16,5 cm

- Waga: 1,2 kg

- Materiał: tworzywo sztuczne (PE)

- Wysokość: 32 cm
- Szerokość: 19 cm

- Głębokość: 11,5 cm

- Waga: 0,6 KG

W tym Standardowy kran

Cena/jednostka: 59,00 EUR

Tylko wyposażone w
Standardowy kran

Cena/jednostka: 29,00 EUR

W tym Premium kran
Cena/jednostka: 99,00 EUR

Cena/Jednostka: 49,00 EUR

RP1000/PDT
Premium kran

… W komplecie z wężem do napojów, 
izolacją, pokrywą, kranem i złączką

Cena/jednostka: 69,00 EUR
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Akcesoria ciśnieniowe do napojów z CO2 …

RP1101SF Pozycja RP1101SF i RP1102HIWI 
dołączone do 11-litrowego pojemnika

Butla z gazem CO2
. . . szary z zaworem obrotowym, z
aprobata techniczna, Ø 60,3 mm, 
długość 401 mm, waga 2,17 Kg

Pozycja RP1101SF
(Butla z gazem CO2, stal, 500 g)

Cena/Jednostka: 39,00 EUR

RP1102HIWI

Mini regulator CO2 3 bar
. . . z zaworem bezpieczeństwa, działa

manometr, zawór odcinający, w 
komplecie z przewodem ciśnieniowym, 
urządzeniem zwrotnym i złączem NC 
7/16".

Cena/jednostka: 69,00 EUR Pozycja RP1102G Klub N & Soda
Pozycja RP1102HIWI

Regulator Mini-CO2 3 bar
Butla CO2 dołączona do

11-litrowy pojemnik

RP1102GN

CO2-Reduktor 0-3 bar,
… aregulowany za pomocą pokrętła, 
odpowiedni do aluminiowych butelek z 
zaworem CO2 urządzeń sodowo-
bąbelkowych, takich jak „Soda Club” i 
„Soda Stream”. Możliwość wymiany 
butelki w sklepach. Gotowy na
połączenie z linią i łącznikiem, 
odpowiednie do stalowych 
kontenerów Rocket Pack. Pozycja RP1102GN

Regulator CO2 dla Soda-Club
butelka (aluminium)Cena/jednostka: 110,00 EUR

RP1000/KDT

Kompensator Tap z
śruba regulacyjna
… ten kran jest obowiązkowy w 
przypadku używania butli z gazem CO2 w 
plecaku na napoje. Do użytku tylko dla 
Pro 11-litrowych i Pro-19-litrowych!

Pozycja RP1000/KDT

Cena/jednostka: 129,00 EUR
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Akcesoria ciśnieniowe do „niegazowanych” i
Napoje gazowane Gorące i Zimne

RP1113/PP

Ręczna pompa powietrza, 8", 
chrom, w tym rękaw mocujący. 
Służy do generowania ciśnienia 
dozowania podczas dozowania 
wszystkich napojów, takich jak piwo, 
cola, wino, sok, woda itp.

Dostarczany w komplecie z
złącza dla odpowiedniego 
modelu plecaka.

Pompa podłączona do artykułu
Premium 11 litrówCena/Jednostka: 79,00 EUR

RP1113/PP-T

Pompa powietrza jak opisano 
powyżej, ale z trójnikiem, do 
podłączenia do 2 pojemników na 
napoje.

Dostarczany w komplecie z
złącza dla odpowiedniego 
modelu plecaka.

Pompa z dołączonym trójnikiem
Cena/jednostka: 99,00 EUR Pompa powietrza ze złączem T

przejdź do artykułu Kombi 2x 15 litrów

JP2201

Minipompa powietrza, do 
generowania ciśnienia dozowania 
napojów z CO2 w produktach DPF100 
i P2003.

Cena/Jednostka: 19,00 EUR

Minipompa powietrza
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Sprzęt do napełniania…

RP1107

Zestaw do napełniania piwa beczkowego

składający się z regulatora CO2 0-6/3 bar, 
przyłącza węża CO2, złączki do beczek 
(płaskie, koszowe lub kombi) z zaworem 
zwrotnym, przewód napoju wraz z. 
złączka i zawór wykrywający NC, 7/16".

Cena/jednostka: 270,00 EUR

RP1106

Zestaw do napełniania wstępnie zmiksowanych napojów bezalkoholowych

. . . wypełnienie Pakietów Rakiet
pojemniki na napoje z premiksu KEG 
przemysłu napojów. Zestaw składa się z 
regulatora CO2 010/7 bar, z zaworem 
bezpieczeństwa, ze wskaźnikiem zawartości 
butli, z zaworem odcinającym, gotowym do 
podłączenia z przewodem ciśnieniowym 
wraz z przewodem ciśnieniowym. zawór 
zwrotny i przewód napoju ze złączem NC w 
kolorze czarnym i zaworem sondującym NC 
7/6". Na życzenie dostępny ze złączem CC!

Cena/jednostka: 220,00 EUR

RP1109

Lejek do napełniania, Ø 16 cm, z 
PE-HD 9507
. . . niekonwencjonalne wypełnienie
Pojemnik na napoje Rocket Packs 
otwierany ręcznie przez lejek z 
podłączeniem do przewodu. 
Zmniejsza pienienie!

Cena/jednostka: 20,00 EUR
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Sprzęt do napełniania

RP1108

Piwo z linii przelewowej/premiks
Zestaw składa się z przewodu napojowego 
(ok. 2 metry), złączki NC czarnej, zaworu 
snifter NC, 7/16”. Opcjonalnie z nakrętką 
motylkową 5/8" do połączenia z chillerem 
błyskowym lub zaciskiem UNEX do 
podłączenia zaworu spustowego.

Cena/Jednostka: 79,00 EUR

RP1110

Zawór Snifter NC, 7/16“
(z zastrzeżeniem zmian technicznych)

Cena/Jednostka: 49,00 EUR

Wyposażenie opcjonalne:
w tym linia przelewowa (artykuł RP1108)

do napełniania z KEG w 
pojemniku Rocket PacksRP1105/PP

Piknik-Pompa z ręczną 
pompą tłokową
… do montażu na KEG, wersja w całości 
metalowa. Bezpośrednie nalewanie KEG 
piwa lub przelewanie do kontenera 
Rocket Packs. Schłodzić beczkę piwa z 
browaru, podłączyć pompę piknikową 
do odpowiedniej beczki
łącznik i podłącz do beczki piwa. 
Świeże piwo już wychodzi z kranu.

Zwykle dostarczane z płaskim łącznikiem 
beczki. Jeśli wymagany jest inny typ okucia, 
prosimy o poinformowanie nas przy 
zamówieniu!

Cena/jednostka: 129,00 EUR

49



Różne akcesoria do pakietów rakiet…

TP3201

Urządzenie do przytrzymywania kubków

… do kubków wielokrotnego użytku 500 
ml z/bez uchwytu. Pojemność ok. 15-20 
filiżanek. Można przymocować do pasa 
biodrowego prawie każdego plecaka na 
napoje.
Alternatywne rozwiązanie dozujące w przypadku 

używania kubków wielokrotnego użytku.

Cena/Jednostka: 19,00 EUR

TP3101

Worek na odpady

… pasuje do artykułu Twin-Pack, do 
utylizacji pustych puszek/butelek. 
Łatwa instalacja i opróżnianie. Lekki, 
woda i brud
materiał odstraszający.

Kolor: Czarny (Nylon)
Wymiary: wys.47 x szer.41 x gł.22 cm 
Waga (bez wypełnienia): 0,7 kg

Dwupak, w tym. Worek na odpady Dwupak, w tym. Worek na odpady
Cena/Jednostka: 49,00 EUR

RP2012/PF

Flaga z masztem teleskopowym
Odporna na warunki atmosferyczne, elastyczna 

flaga promocyjna w kolorze sygnałowym z 

drążkiem teleskopowym wykonanym ze stali, ok. 

7,5 cm. Długość 140 cm, 2x kieszenie foliowe 

DIN A4 na wymienne dekoracje reklamowe. 

Obszyty podświetlanymi paskami.

Kolor: neonowy żółty lub zielony 
Rozmiar: 40/26 cm x 36 cm 
Materiał: Nylon / tkanina Waga: 
ok. 200 gramów

Cena/Jednostka: 39,00 EUR

Promo-flaga z podwójnym pakietem Promo-Flag z Pro 11-Liter
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Różne akcesoria do pakietów rakiet…

RP1115

Fartuch Sprzedawcy,
Podzielony na trzy obszerne kieszenie 
na akcesoria serwisowe, kieszonkę na 
pieniądze, zapasowe kubki itp.

Kolor: srebrny
Materiał: plandeka samochodowa 
Wymiary: wys. 24 x szer. 52 x gł. 7 cm 
Objętość netto: około. Waga 12 litrów 
(bez wypełnienia): 200 g

Cena/Jednostka: 19,00 EUR

RP1116

Transportowy rękaw izolacyjny
z pokrywką. Nadaje się do 
pojemnika RP1104/11 
(standardowy i grawitacyjny).

Kolor czarny
Materiał: Nylon/pianka Materiały 
Wymiary: wys. 41 cm, Ø 26 cm 
Waga: 680 g

Cena/jednostka: 29,00 EUR

RP1117

Przedłużenie dozownika kubków

wykonany z elastycznego materiału 

tekstylnego, do zamocowania na dnie 

dozownika kubków. Nadaje się do dozownika 

kubków Model 3165M i 4410M … przy użyciu 

kubków wielokrotnego użytku.

Cena/jednostka: 9,00 EUR
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Regulamin pakietów rakietowych

Obrazy: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formie, funkcji i wyposażeniu oferowanych przez nas artykułów.

Wysyłka i VAT: Przesyłka jest loco biuro sprzedaży we Frankfurcie nad Menem plus ustawowy podatek VAT. (obecnie 19%) oraz 
opłaty pocztowe i pakowanie.

Dostawa i płatność: O ile nie uzgodniono inaczej, nasza faktura jest płatna netto w ciągu 30 dni, pod warunkiem opłacenia 
wszystkich poprzednich faktur. Dla nowych klientów wyłącznie poprzez przedpłatę lub dostawę za pobraniem.

Data dostarczenia: Artykuły standardowe i małe ilości zwykle w ciągu 3-5 dni od otrzymania zamówienia. Staramy się 
realizować krótsze prośby o dostawę, jednak są one zarezerwowane dla nas.

Zamówienia specjalne: Jeśli to możliwe, wymagany jest jednak dłuższy czas dostawy i dopłata za dodatkowe koszty. Wymiana 
jest tutaj wykluczona.

Dostawa i płatność za zamówienia specjalne: 50% wartości zamówienia brutto w momencie złożenia zamówienia. W 
przypadku zamówień specjalnych produkcja rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu zaliczki. 50% przed dostawą. Zwrot i 
wymiana są wyłączone w przypadku produktów na zamówienie!

Opłaty za wynajem: Zrozumieć się plus VAT prawny. (obecnie 19%), koszty pakowania i wysyłki. Cena wynajmu 
obejmuje końcowe sprzątanie wynajmowanego towaru i akcesoriów.

Wysyłka wynajmowanego towaru: jest realizowane przez firmę kurierską UPS lub inną porównywalną firmę 
przewozową z biura sprzedaży we Frankfurcie nad Menem. Dostawa wynajmowanego towaru następuje zazwyczaj na 1 
dzień roboczy przed rozpoczęciem najmu, chyba że uzgodniono inaczej.

Dostawa i płatność czynszu: Opłata za najem jest płatna po zwrocie wypożyczonego towaru, w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury. Nasze ceny wynajmu obliczyliśmy bez rabatu i dlatego nie udzielamy żadnych odliczeń.

Zwrot wypożyczonego towaru: Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu wynajętego towaru wraz z 
akcesoriami. Przedmioty najmu muszą zostać zwrócone wynajmującemu nie później niż 3 dni robocze po upływie okresu 
najmu. W przypadku zwłoki w zwrocie opłaty za zwłokę będą żądane w inny sposób.

Prawa autorskie: Firma Szabó Rocket Packs może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenia praw 
autorskich i praw majątkowych na dostarczonych dokumentach, takich jak na przykład: nie ponosi odpowiedzialności za 
napisy, logo, rysunki, zdjęcia itp. Wszelkie roszczenia wobec Szabó Rocket Packs na tej podstawie takie naruszenie praw 
ponosi bezpośrednio Klient.

Ceny: Gdy pojawi się nowy cennik, stary cennik traci ważność. W międzyczasie zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen 
ze względu na warunki rynkowe.

Uskarżanie się: Termin odstąpienia/zwrotu dla konsumentów zgodnie z § 355 ust. 2 BGB wynosi 14 dni od daty dowodu 
dostawy/faktury. W tym okresie nieużywany towar można zwrócić do nas w oryginalnym opakowaniu. Zwrot używanych 
towarów jest wykluczony! Dopiero po sprawdzeniu zwracanego towaru wartość towaru zostanie zwrócona. Koszty 
opakowania i wysyłki nie podlegają zwrotowi. Koszty zwrotu ponosi konsument. Nie ma prawa do odwołania lub zwrotu 
w przypadku transakcji z przedsiębiorcami i/lub podmiotami gospodarczymi.

Uszkodzenia transportowe: Reklamacje należy składać wyłącznie do odpowiedzialnej firmy kurierskiej i tam zgłaszać w 
celu zwrotu kosztów za pomocą protokołu szkody.

Odpowiedzialność: Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem naszych artykułów lub ewentualną utratę zysków 

spowodowaną siłą wyższą, takimi jak niekorzystne warunki pogodowe, brak lub niewystarczająco przeszkolony personel, relokacja
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lub odwołanie imprezy, brak akceptacji baru itp. Nie można tutaj dochodzić roszczeń odszkodowawczych ani obniżki czynszu. 
Wypożyczony przedmiot musi zostać przetestowany przed użyciem, a wszelkie reklamacje lub niejasności muszą zostać 
niezwłocznie przekazane wynajmującemu. Reklamacje otrzymane później nie mogą być brane pod uwagę. Wynajmowany 
przedmiot jest własnością wynajmującego. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub utraty przedmiotu najmu, najemca ponosi 
pełną odpowiedzialność.

Gwarancja: 2 lata od daty zakupu na wady powstałe w wyniku niewłaściwej obróbki lub wad materiałowych. Brak roszczeń 
gwarancyjnych w przypadku niewłaściwej obsługi, użytkowania lub przechowywania, a także w przypadku własnych przeróbek lub 
przeróbek.

Zastrzeżenie tytułu: Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty.

Miejsce realizacji: Miejscem wykonania i uzgodnionym miejscem jurysdykcji dla wszystkich praw jest Frankfurt nad Menem
oraz zobowiązania wynikające z przeprowadzanych z nami transakcji.

Profil firmy:
Rocket Packs Beverage Backpack Systems 
Zarejestrowany właściciel: Dezsö Szabo 
Sossenheimer Weg 48
D-65929 Frankfurt nad Menem, Niemcy

E-Mail: info@rocketpacks.de 
Telefon: +49 (0)69 95297708 
Faks: +49 (0)69 95297709

Obiekt biznesowy:
Produkcja i handel plecakami na napoje i tacami sprzedawców

Informacja bankowa:
Postbank AG, 60320 Frankfurt
IBAN: EN29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

Od 2021
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
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