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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ποτά σακίδιο

Σελίδα

1.1 Βασική 15 λίτρων

4-5

1.2 Premium 5 Λίτρα

6-7

1.3 Premium 11 Λίτρα

8-9

1.4 Pro 11 λίτρων

10-11

1.5 Pro 19 λίτρων

12-13

1.6 Kombi 2x 11 Λίτρα

14-15

1.7 Kombi 2x 15 Λίτρα

16-17

1.8 Kombi 2χ 5 Λίτρα

18

1.9 Ποτό-Pack-Fun 5 λίτρων

19

1.10 Party-Pack, 5 λίτρων μπύρας Can (Alu)

20

1.11 Πύραυλος-Tower Single, 1x 3 λίτρων

21

1,12 Πύραυλος-Tower Twin, 2x 3 λίτρων

22

1.13 Twin Pack, Δοχεία και μπουκάλια σακίδιο

23

2. Δίσκος Πωλητή
2.1 Διοικητικό Συμβούλιο Δίσκος Από Προμηθευτή με καπάκι - BT4002

24

2.2 Δίσκος On Board XL Προμηθευτή με καπάκι - BT4003

25

2.3 Δίσκος Classic Προμηθευτή με καπάκι - BT4001

26

2.4 EVT2010 - Ice-Κρεμ-τσάντα με 2 ψύξης Στοιχεία

27

2.5

28

Παγωτού αυτόματης πώλησης Κουτί με καπάκι

2.6 Πωλητής αυτόματης πώλησης Box

29

3. Laptop-Υποστηρικτής

3.1

Laptop-Υποστήριξης - δύο μεγέθη μοντέλο

30

3.2

Laptop-Υποστηρικτής-Bag - 2 σε 1 μοντέλο

31

4. Προώθηση-Bag
4.1 Προώθηση-Bag ... ευέλικτο σχεδιασμό και τη διαφήμιση

32

5. plakat Pack
5.1 Plakat Pack - Περπάτημα Billboard

33

6. Beer-Tower (Πίνακας Top Dispenser))

6.1 Bier-Tower Original 3 & 5 εκτέλεσης Λίτρα

34

6.2 Triton «Classic» 5 Λίτρα

35

6.3 Triton «Promo» 5 Λίτρα

36

6.4 Triton «SKY» 5 Λίτρα

37

7. Κύπελλο Διανομέας

7.1 Κύπελλο Διανομέας 4160S, RP3650M

38

7.2 Κύπελλο Διανομέας RP4410M / L, RP3250S

39

7.3 Κύπελλο Διανομέας 4200 μ, RP4400L

40

7.4 Κύπελλο Διανομέας 3200m, 3400L, 3500XL

41

7.5 Κύπελλο Διανομέας 3200EV-Μ, 3400EV-L, 3500EV-XL

42

7.6 Επιτραπέζιο-Stand 3604S, καπάκι διανομέα 3402DH

43
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Περιεχόμενα Συνέχεια ...

8. Πακέτα Rocket αξεσουάρ

Σελίδα

8.1 AFG Ποτά Δοχείο NC, 5-λίτρων, 11 λίτρων, 19 λίτρων

44

8.2 AFG Container NC, Gravity Έκδοση 5-λίτρων, 11 λίτρων, 19 λίτρων

45

8.3 Δοχείο PE, 15-L και 5-L, πρότυπο Tap, Premium Tap

46

8.4 CO2-Φιαλών 550g, μίνι-Regulator 3 bar,

47

8.5 Ρυθμιστής στην Soda-Club Alu CO2-Φιαλών, Compensator Tap

47

8.6 Χειροκίνητη αντλία αέρα, αντλία αέρα με T-Coupler, Mini-Air-αντλία

48

8.7 Βαρελίσια μπύρα Πλήρωση Kit, Pre-Mix Αναψυκτικών Πλήρωση Kit, χοάνη πλήρωσης

49

8.8 Υπερχείλιση Γραμμή μπύρα / Pre-Mix, snifter βαλβίδα NC 7/16“ , πικνίκ-αντλία

50

8.9 Κύπελλο-Holding συσκευών, TP αποβλήτων-Bag, Promo-Flag με τηλεσκόπιο stick 51
8.10 Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3-Μπροστινές τσέπες

52

9. Rocket πακέτα Business Όροι και Προϋποθέσεις
9.1 Rocket πακέτα Business Όροι και Προϋποθέσεις

53

9.2 Rocket πακέτα Business Όροι και Προϋποθέσεις (συνέχεια)

54
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Βασικές 15 λίτρων «μη-ανθρακούχα ποτά»
Καθολική Ποτά Σακίδιο, με καλή μόνωση (έως 2 ώρες). Σακίδιο Cover πανομοιότυπα με τα μοντέλα Premium. Αλλά είναι εξοπλισμένα με πλαστικό
δοχείο ποτού 15-λίτρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ποτά ακόμα, ζεστό και κρύο. σακίδιο ποτών εκκίνησης σε χαμηλές τιμές!

Πρότυπο Πατήστε
Εικονογράφηση: Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κανένα ανθρακούχων ποτών

Premium Tap

Ευέλικτη διαφήμιση διακόσμηση από
εκτυπώσεις χαρτί πίσω φύλλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ασημί ή μαύρο
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 54 x Π 42 x Β 22 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 3,8 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): Η 44,5 x L 60 εκατοστά
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 120-300 ml
- Ποτά Container: τροφίμων κατάλληλο πλαστικό (ΡΕ), 15-L περιεχόμενο
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 μπροστά τσάντες (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 249.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 289.00
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Βασικές 15 λίτρων «ανθρακούχα ποτά»
Καθολική Ποτά Σακίδιο, με καλή μόνωση (έως 2 ώρες). Σακίδιο Cover πανομοιότυπα με τα μοντέλα Premium. Αλλά είναι εξοπλισμένα με πλαστικό
δοχείο ποτού 15-λίτρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρακούχα ποτά, ζεστό και κρύο, καθώς και για ανθρακούχα ποτά. σακίδιο ποτών εκκίνησης
σε χαμηλές τιμές!

Πρότυπο Πατήστε
Εικονογράφηση: Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κανένα ανθρακούχων ποτών

Premium Tap

Χειροκίνητη αντλία αέρα που
συνδέονται με σακίδιο λουρί

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ασημί ή μαύρο
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 54 x Π 42 x Β 22 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 3,8 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): Η 44,5 x L 60 εκατοστά
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 120-300 ml
- Ποτά Container: Τρόφιμα κατάλληλο πλαστικό (ΡΕ), 15-L περιεχόμενο
- Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτό)
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 μπροστά τσάντες (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * Δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 319.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 359.00
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Premium 5 λίτρων «μη-ανθρακούχα ποτά»
Η μικρή έκδοση της γενικής εφαρμογής σακίδια ποτών. Στερεά, στιβαρό σακίδιο ρόφημα με χαμηλό βάρος και καλή μόνωση (έως 2 ώρες). Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για όλους «ακόμα» ποτά, ζεστό και κρύο. Κατάλληλο για απλές και γρήγορη εξυπηρέτηση ποτού.

Εικονογράφηση: Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πρότυπο Πατήστε

Premium Tap

Κανένα ανθρακούχων ποτών

Ευέλικτη διαφήμιση διακόσμηση με ένθετο
χαρτί πίσω φύλλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 36 x Π 31 x Β 28 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 4,0 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): Η 30,5 x L 64,5 cm
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 90-150 ml
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), Gravity-Fed, περιεχόμενο 5 λίτρων
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 μπροστά τσάντες (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * Βλέπε παραπάνω σχήμα

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 299.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 339.00
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Premium 5 λίτρων «ανθρακούχα ποτά»
Η μικρή έκδοση της γενικής εφαρμογής σακίδια ποτών. Στερεά, στιβαρό σακίδιο ρόφημα με χαμηλό βάρος και καλή μόνωση (έως 2 ώρες). Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει όλους τους τύπους των «ανθρακούχα και εξακολουθεί να» ποτά, ζεστό και κρύο. Κατάλληλο για απλές και γρήγορη
εξυπηρέτηση ποτού.

Πρότυπο Πατήστε

Χαρακτηριστικά προϊόντος για
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap
Ευέλικτη διαφήμιση διακόσμηση με ένθετο
χαρτί πίσω φύλλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 36 x Π 31 x Β 28 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 4,0 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): Η 30,5 x L 64,5 cm
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 90-150 ml
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), 5-λίτρων περιεχόμενο
- Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτό)
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 μπροστά τσάντες (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * Βλέπε παραπάνω σχήμα

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 369.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 409.00
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Premium 11 λίτρων «μη-ανθρακούχα ποτά»
Απολύτως στερεό, στιβαρό σακίδιο ρόφημα με χαμηλό βάρος και καλή μόνωση (έως 2 ώρες). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους των «κανένα
ανθρακούχων» ποτών, ζεστά και κρύα. Κατάλληλο για μια απλή και γρήγορη εξυπηρέτηση ποτού. Εύκολο χειρισμό, γρήγορη αναπλήρωση και καθαρισμού!

Πρότυπο Πατήστε
Χαρακτηριστικά προϊόντος για κανένα
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap
Κύπελλο Συσκευή για κύπελλα
120-300 ml

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 54 x Π 42 x Β 22 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 5,5 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 44.5 x L 60 εκατοστά
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 120-300 ml
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), Gravity-Fed, περιεχόμενο 11 λίτρων (3 γαλόνια US-)
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 μπροστά τσάντες (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 339.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 379.00
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Premium 11 λίτρων «ανθρακούχα ποτά»
Απολύτως στερεό, στιβαρό σακίδιο ρόφημα με χαμηλό βάρος και καλή μόνωση (έως 2 ώρες). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους των
«ανθρακούχα και κανένα ανθρακούχων» ποτών, ζεστά και κρύα. Κατάλληλο για μια απλή και γρήγορη εξυπηρέτηση ποτού. Εύκολο χειρισμό, γρήγορη
αναπλήρωση και καθαρισμού!

Πρότυπο Πατήστε
Χαρακτηριστικά προϊόντος για
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap

Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον
εξοπλισμό υπό πίεση
*

Περαιτέρω εξαρτήματα υπό πίεση, κατόπιν αιτήματος *

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 54 x Π 42 x Β 22 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 5,5 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 44.5 x L 60 εκατοστά
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 120-300 ml
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), περιεκτικότητα 11 λίτρων (3 γαλόνια US-)
- Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτό)
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 μπροστά τσάντες (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 409.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 449.00
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Pro 11 λίτρων «μη-ανθρακούχα ποτά»
Η αποδειχθεί για πολλά χρόνια, απόλυτη συσκευή κινητής διανομής για επαγγελματική υπηρεσία ποτών. Ιδιαίτερα στιβαρό, ανθεκτικό και εξαιρετικά
μονωτικά (μέχρι 3 ώρες) κατασκευή σακίδιο. Κατάλληλο για την καθολική διανομή εφαρμογή καμία ανθρακούχων ποτών ζεστό και κρύο.

Πρότυπο Πατήστε

Χαρακτηριστικά προϊόντος για κανένα
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap
Pro 11-λίτρων, εξασφαλίζει μια
επαγγελματική εμφάνιση μάρκα

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 52 x Π 35 x Β 35 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 6,5 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 43 x L 79 εκατοστά
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 120-300 ml
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), Gravity-Fed, περιεχόμενο 11 λίτρων (3-USGallons)
- Ειδικό σακίδιο Εξώφυλλο: Ενισχυμένη κατασκευή από δοκούς αλουμινίου που ενσωματώνεται στο πίσω μέρος
- Μόνωση Plus, μέχρι 3 ώρες ή περισσότερο μέσω της επιπλέον κάλυψη iso για δοχείο ποτού
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 μπροστά τσάντες (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * Βλέπε παραπάνω σχήμα

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 409.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 449.00
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Pro 11 λίτρων «ανθρακούχα ποτά»
Η αποδειχθεί για πολλά χρόνια, απόλυτη συσκευή κινητής διανομής για επαγγελματική υπηρεσία ποτών. Ιδιαίτερα στιβαρό, ανθεκτικό και εξαιρετικά
μονωτικά (μέχρι 3 ώρες) κατασκευή σακίδιο. Κατάλληλο για καθολική εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους των ποτών
«ανθρακούχα και κανένας-ανθρακούχα, ζεστό και κρύο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος για

Πρότυπο Πατήστε

Premium Tap

ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Pro 11-λίτρων, εξασφαλίζει μια
επαγγελματική εμφάνιση μάρκα

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 52 x Π 35 x Β 35 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 6,5 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 43 x L 79 εκατοστά
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 120-300 ml
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), περιεκτικότητα 11 λίτρων (3-USGallons)
- Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτό)
- Ειδικό σακίδιο Εξώφυλλο: Ενισχυμένη κατασκευή από δοκούς αλουμινίου που ενσωματώνεται στο πίσω μέρος
- Μόνωση Plus, μέχρι 3 ώρες ή περισσότερο μέσω της επιπλέον κάλυψη iso για δοχείο ποτού
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * Βλέπε παραπάνω σχήμα

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 479.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 519.00
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Pro 19 λίτρων «μη-ανθρακούχα ποτά»
Η αποδειχθεί για πολλά χρόνια, απόλυτη συσκευή κινητής διανομής για επαγγελματική υπηρεσία ποτών και XL σε μεγάλα μεγέθη. Ιδιαίτερα στιβαρό,
ανθεκτικό και εξαιρετικά μονωτικά (μέχρι 3 ώρες) κατασκευή σακίδιο. Κατάλληλα για τη διανομή όλων των τύπων κανένας ανθρακούχων αναψυκτικών
ζεστό και κρύο.

Το XL-παραλλαγή της
Mobile Ποτά!

Πρότυπο Πατήστε
Χαρακτηριστικά προϊόντος για κανένα
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 72 x Π 35 x Β 35 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 8,5 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 63 x L 77,5 cm
- Κύπελλο παροχής: Sand / Λευκό, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα 350-710 ml.
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), Gravity-Fed, περιεκτικότητα 19-λίτρων (5-USGallons)
- Ειδικό σακίδιο Εξώφυλλο: Ενισχυμένη κατασκευή από δοκούς αλουμινίου που ενσωματώνεται στο πίσω μέρος
- Μόνωση Plus, μέχρι 3 ώρες ή περισσότερο μέσω της επιπλέον κάλυψη iso για δοχείο ποτού
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 489.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 529.00
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Pro 19 λίτρων «ανθρακούχα ποτά»
Η αποδειχθεί για πολλά χρόνια, απόλυτη συσκευή κινητής διανομής για επαγγελματική υπηρεσία ποτών και XL σε μεγάλα μεγέθη. Ιδιαίτερα στιβαρό,
ανθεκτικό και εξαιρετικά μονωτικά (μέχρι 3 ώρες) κατασκευή σακίδιο. Κατάλληλα για τη διανομή όλων των τύπων των ανθρακούχων και
κανένας-ανθρακούχων ποτών, ζεστά και κρύα.

Το XL-παραλλαγή της
Mobile Ποτά!

Πρότυπο Πατήστε
Χαρακτηριστικά προϊόντος για
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον

Premium Tap

εξοπλισμό υπό πίεση
*

Περαιτέρω εξαρτήματα υπό πίεση, κατόπιν αιτήματος *

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 72 x Π 35 x Β 35 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 8,5 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 63 x L 77,5 cm
- Κύπελλο παροχής: Sand / Λευκό, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα 350-710 ml.
- Ποτά Δοχείο: AFG Δοχείο NC (Steel), περιεκτικότητα 19-λίτρων (5-USGallons)
- Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτό)
- Ειδικό σακίδιο Εξώφυλλο: Ενισχυμένη κατασκευή από δοκούς αλουμινίου που ενσωματώνεται στο πίσω μέρος
- Μόνωση Plus, μέχρι 3 ώρες ή περισσότερο μέσω της επιπλέον κάλυψη iso για δοχείο ποτού
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 559.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 599.00
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Kombi 2x 11 λίτρων «μη-ανθρακούχα ποτά»
κινητό σύστημα διανομής για την Επαγγελματική Υπηρεσία ποτά. Σας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 2 τύπους ποτών από ένα σύστημα σακίδιο.
Ιδιαίτερα στιβαρό, ανθεκτικό και εξαιρετικά μονωτικά (μέχρι 3 ώρες) κατασκευή σακίδιο. Έκδοση είναι κατάλληλο για τη διανομή των κανένας-ανθρακούχα
αναψυκτικά, ζεστά και κρύα.

Πρότυπο Πατήστε

Χαρακτηριστικά προϊόντος για κανένα
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap
2 δοχεία χωριστά μονωμένα ποτών
11-λίτρου

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 52 x Π 52 x Β 32 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 11,0 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 44 x L 91 εκατοστά
- Κύπελλο παροχής: Sand / Λευκό, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα 350-710 ml.
- Ποτά Container (2χ): AFG Δοχείο NC (Steel), Gravity-Fed, περιεχόμενο 11 λίτρων (3 γαλόνια US-)
- Ειδικό σακίδιο Εξώφυλλο: Ενισχυμένη κατασκευή από δοκούς αλουμινίου που ενσωματώνεται στο πίσω μέρος
- Μόνωση Plus, μέχρι 3 ώρες ή περισσότερο μέσω της επιπλέον κάλυψη iso για δοχείο ποτού
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 529.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 609.00
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Kombi 2x 11 λίτρων «ανθρακούχα ποτά»
κινητό σύστημα διανομής για την Επαγγελματική Υπηρεσία ποτά. Σας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 2 τύπους ποτών από ένα σύστημα σακίδιο.
Ιδιαίτερα στιβαρό, ανθεκτικό και εξαιρετικά μονωτικά (μέχρι 3 ώρες) κατασκευή σακίδιο. Έκδοση είναι κατάλληλο για τη διανομή όλων των τύπων των
ανθρακούχων και κανένας-ανθρακούχα αναψυκτικά, ζεστά και κρύα.

Πρότυπο Πατήστε

Χαρακτηριστικά προϊόντος για
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap

2 δοχεία χωριστά μονωμένα ποτών
11-λίτρου

Χειροκίνητη αντλία αέρα και τον
εξοπλισμό υπό πίεση

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: ΑΣΗΜΙ
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 52 x Π 52 x Β 32 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 11,0 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 44 x L 91 εκατοστά
- Κύπελλο παροχής: Sand / Λευκό, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 350-710 ml
- Ποτά Container (2χ): AFG Δοχείο NC (Steel), περιεκτικότητα 11 λίτρων (3 γαλόνια US-)
- Χειροκίνητη αντλία αέρα incl. T-Coupler ως εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτού)
- Ειδικό σακίδιο Εξώφυλλο: Ενισχυμένη κατασκευή από δοκούς αλουμινίου που ενσωματώνεται στο πίσω μέρος
- Μόνωση Plus, μέχρι 3 ώρες ή περισσότερο μέσω της επιπλέον κάλυψη iso για δοχείο ποτού
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 619.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 699.00
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Kombi 2x 15 λίτρων «μη-ανθρακούχα ποτά»
κινητό σύστημα διανομής με δύο πλαστικά δοχεία (ΡΕ) να αδειάσει ανεξάρτητα μεταξύ τους. Με αυτό το συμπαγές μοντέλο σακίδιο ποτών, δύο
διαφορετικά ποτά μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα. Έκδοση είναι κατάλληλο για να απαλλάξει κανένα ανθρακούχων ποτών, ζεστό και κρύο.
Το χαμηλό βάρος και υψηλή χωρητικότητα φορτίου ασφαλίσει μια υπηρεσία απλό ποτό. Γρήγορα γεμίσουν και αφήστε υπηρεσιών έναρξη του ...

Compact σακίδιο ρόφημα με δύο δοχεία
ποτών κάθε 15 λίτρα, που
κατασκευάζονται από πλαστικό

Πρότυπο Πατήστε

Χαρακτηριστικά προϊόντος για κανένα
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Premium Tap

Ελαφριά σακίδιο Υψηλή ικανότητα
ανάληψης φορτίων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαθεσιμότητα κατόπιν αιτήματος!
- Υλικό: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Τυπική Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΜΑΥΡΟ
- Σακίδιο Διάσταση: H 52 x Π 36 x Β 40 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 5,2 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): Η 43,5 x L 87,5 cm
- Κύπελλο παροχής: Sand / Λευκό, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 350-710 ml
- Ποτά Container (2χ): τρόφιμο / ποτό κατάλληλο πλαστικό (ΡΕ), περιεκτικότητα 15 λίτρων
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 329,00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 409.00
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Kombi 2x 15 λίτρων «ανθρακούχα ποτά»
κινητό σύστημα διανομής με δύο πλαστικά δοχεία (ΡΕ) να αδειάσει ανεξάρτητα μεταξύ τους. Με αυτό το συμπαγές μοντέλο σακίδιο ποτών, δύο
διαφορετικά ποτά μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα. Έκδοση είναι κατάλληλο για να απαλλάξει κανένα ανθρακούχων ποτών, ζεστό και κρύο. Το
χαμηλό βάρος και υψηλή χωρητικότητα φορτίου ασφαλίσει μια υπηρεσία απλό ποτό. Κατά τη χρήση της αντλίας αέρα με T-Coupler, το σακίδιο είναι
επίσης κατάλληλο για τη διανομή ανθρακούχων ποτών.

Με τη χρήση της αντλίας αέρα επίσης
κατάλληλο για τη λειτουργία του CO2!

Πρότυπο Πατήστε

Χαρακτηριστικά προϊόντος για
ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Ελαφριά σακίδιο Υψηλή ικανότητα
ανάληψης φορτίων

Premium Tap

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαθεσιμότητα κατόπιν αιτήματος!
- Υλικό: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Τυπική Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΜΑΥΡΟ
- Σακίδιο Διάσταση: H 52 x Π 36 x Β 40 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 5,2 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): Η 43,5 x L 87,5 cm
- Κύπελλο παροχής: Sand / Λευκό, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 350-710 ml
- Ποτά Container (2χ): τρόφιμο / ποτό κατάλληλο πλαστικό (ΡΕ), περιεκτικότητα 15 λίτρων
- Χειροκίνητη αντλία αέρα incl. T-Coupler ως εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτού)
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός incl. Πρότυπο Πατήστε

Τιμή / μονάδα: EUR 418.00

Εξοπλισμός incl. Premium Tap

Τιμή / μονάδα: EUR 498.00
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Kombi 2x 5 λίτρων «ΑΚΟΜΑ ή ανθρακούχα αναψυκτικά»
Ποτά σακίδιο με μόνωση (μέχρι 1-2 ώρες). Για εξυπηρετούν δύο είδη των προϊόντων που προέρχονται από ένα σακίδιο. Κατά προτίμηση κατάλληλο για κρύα
ποτά. λειτουργία της βαρύτητας της κανένας-ανθρακούχα αναψυκτικά, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε επιπλέον εξοπλισμό υπό πίεση. Τη διανομή των
ανθρακούχων αναψυκτικών, επιπλέον εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να λειτουργούν. Η Μηχανική αντλία αέρα με Τ-Coupler είναι η πλέον κατάλληλη
μέθοδος για το σκοπό αυτό. Ιδανικό για γρήγορη εξυπηρέτηση ποτό!

Εξυπηρετούν των 2 τύπων ποτού

από το ένα σακίδιο ...

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά
προϊόντος για κανένα

προϊόντος για ανθρακούχα

ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

ποτά: Εικόνα
... κατά προτίμηση κατάλληλο

για κρύα ποτά!

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί / Μαύρο
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 36 x Π 31 x Β 28 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 2,0 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): Η 30,5 x L 64,5 cm
- Κύπελλο Dispenser: Διαφανές, πλαστικό, κατάλληλο για κύπελλα μιας χρήσεως 120-300 ml
- Ποτά Container (2χ): τρόφιμο / ποτό κατάλληλο πλαστικό (ΡΕ), το περιεχόμενο 5 λίτρων
- Χειροκίνητη αντλία αέρα incl. T-Coupler ως εξοπλισμό υπό πίεση (κατάλληλη για κάθε είδους ποτού)
-

Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Εξοπλισμός «μη-ανθρακούχα ποτά»

Τιμή / μονάδα: EUR 239.00

Εξοπλισμός «ανθρακούχα ποτά»

Τιμή / μονάδα: EUR 329,00
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Ποτό-Pack-Fun 5 λίτρων «μη-ανθρακούχα /
ανθρακούχα ποτά»
Απλή σακίδιο ποτών, με μέτρια μόνωση, κατάλληλο για κάθε περίσταση διασκέδαση. Κατά προτίμηση κατάλληλο για κρύα ποτά. Για ακόμα ποτά, η
εκκένωση λειτουργεί μέσω της βαρύτητας - χωρίς επιπλέον αξεσουάρ πίεση που απαιτείται. Όταν χρησιμοποιείτε το σακίδιο με τα ανθρακούχα ποτά, το
Mini-Air-αντλία πρέπει να λειτουργεί ως εξάρτημα πίεσης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος για

Χαρακτηριστικά προϊόντος για κανένα

ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

ανθρακούχα ποτά: Εικόνα

Λειτουργία με μίνι-Air-αντλία
όπως εξοπλισμό υπό πίεση

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Τυπική Χρώμα: Γκρι / Μαύρο (stock υπόλοιπο μερικά RED)
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 36 x Π 27 x Β 17 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 1,2 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 31 x L 46 εκατοστά
- Ποτά Container (2χ): τρόφιμο / ποτό κατάλληλο πλαστικό (ΡΕ), το περιεχόμενο 5 λίτρων

- ποτηροθήκη για ιμάντα ώμου (ιδανικό για 200 ml κύπελλα)
- Απαιτούνται για τη λειτουργία του CO2: Μίνι-air-αντλία (μηχανική, χειροκίνητη λειτουργία)

Εξοπλισμός «μη-ανθρακούχα ποτά»

Τιμή / μονάδα: EUR 79.00

Εξοπλισμός «ανθρακούχα ποτά»

Τιμή / μονάδα: EUR 99.00
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Party-πακέτο για το 5-λίτρων μπύρας, κουτιά από σούπερ μάρκετ ...
απλό σακίδιο ποτών, με μέτρια μόνωση (σακίδιο όπως Ποτό-Pack-Fun), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 5-λίτρων Beer-Δοχεία από το σούπερ μάρκετ.
συμπ παράδοσης. μπορεί σφιγκτήρα και χτυπώντας για κουτί μπύρας, συνδεδεμένης γραμμής ποτού με το πρότυπο ένα χέρι Πατήστε και Mini-Air-αντλία
όπως εξοπλισμό υπό πίεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Μόνο μπύρα Δοχεία με ελαστικό πώμα από WECOMATIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί!

WECOMATIC καουτσούκ-πώμα
Αντικείμενο της προμήθειας: Party-πακέτο για το
5-λίτρων ALU Beer Can

Ausstattung / Technische Daten:

* Beer Can δεν συμπεριλαμβάνεται *
- Υλικό: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Τυπική Χρώμα: Γκρι / Μαύρο
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 36 x Π 27 x Β 17 εκατοστά
- Βάρος (δεν έχει φορτωθεί): 0.8 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ορατή επιφάνεια φύλλου): H 31 x L 46 εκατοστά
- Διανομής Ορισμός: βρύση μόνο χέρι, καλαμάκι, μπορεί να σφιγκτήρα, μίνι αντλία αέρα (δείτε την εικόνα πάνω στο μέσο)
- Becherhalterung π.μ. Schultergurt (ιδανικό für 200 ml Trinkbecher
- ποτηροθήκη για ιμάντα ώμου (ιδανικό για 200 ml κύπελλα)

Τιμή / μονάδα: EUR 89.00
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Πύραυλος Tower - Ενιαία 3 Λίτρα
Ρόκα Πύργος του Ενιαίου είναι το αποκορύφωμα για τροφοδοσία εκδηλώσεων. Εξοπλισμένη με έναν άθραυστο σωλήνα ποτού από πλαστικό (ΡΕ), το περιεχόμενο
του σωλήνα 3 λίτρων. Συμπεριλαμβανομένων εσωτερική ψύξη (IceTube) και συσκευή υποκλοπή, αυτό υπερελαφρά σακίδιο είναι το μάτι-catcher και ...

εγγυημένη κύκλου εργασιών για την εσωτερική Εκδήλωση-Catering!

η εικόνα της μάρκας σας
αντιπροσωπεύονται βέλτιστα

Για χρήση με πάγο-Tube μόνο 2
λίτρα χωρητικότητα του

σωλήνα ποτού

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί / Μαύρο
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 60 x Π 32 x Β 11 εκατοστά
- Μήκος Ποτά Tube: 70 cm (με βαθμονόμηση ανά λίτρο) και περιλαμβάνονται γραμμής ποτού με βρύση
- Μήκος Ice-Tube: 60 εκ
- Βάρος (άδειο): 1,7 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια: 1χ H 54 x L 10 cm-1x H 14 x L 23 εκατοστά
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Τιμή / μονάδα: EUR 189.00
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Πύραυλος Tower - Twin 2x 3 Λίτρα
Ρόκα Πύργος του Ενιαίου είναι το αποκορύφωμα για τροφοδοσία εκδηλώσεων. Εξοπλισμένο με δύο άθραυστο σωλήνα ποτού από πλαστικό (ΡΕ), το περιεχόμενο
του κάθε σωλήνα 3 λίτρα. Συμπεριλαμβανομένων εσωτερική ψύξη (IceTube) και συσκευή υποκλοπή, αυτή η υπερ-ελαφρύ σακίδιο είναι το μάτι-catcher και ...

εγγυημένη κύκλου εργασιών για την εσωτερική Εκδήλωση-Catering!

η εικόνα της μάρκας σας
αντιπροσωπεύονται βέλτιστα

Για χρήση με πάγο-Tube μόνο 2
λίτρα χωρητικότητα του

σωλήνα ποτού

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί / Μαύρο
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 60 x Π 32 x Β 11 εκατοστά
- Μήκος Ποτά Tube: 70 cm (με βαθμονόμηση ανά λίτρο) και περιλαμβάνονται γραμμής ποτού με βρύση
- Μήκος Ice-Tube: 60 εκ
- Βάρος (άδειο): 2,7 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια: 1χ H 54 x L 10 cm-1x H 14 x L 23 εκατοστά
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (L περ. 140 cm) * δεν απεικονίζεται

Τιμή / μονάδα: EUR 299.00
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Twin Pack - Δοχεία και μπουκάλια σακίδιο
Η μονωμένη Twin Pack είναι το σύστημα ιδανικό κινητό διανομής για κουτιά εμπορική ποτών και φιάλες (ΡΕΤ ή γυαλί) μέχρι 500 ml, καθώς και
συσκευασμένα προϊόντα από τον τομέα των τροφίμων και των μη τροφίμων. Απόλυτα κατάλληλο για συμπλήρωμα και την προώθηση αύξησης και των
ικανοτήτων των πωλήσεων. Εύκολη Πλήρωση & Χειρισμός!

Το Twin Pack μπορεί να μετατραπεί σε ένα σακίδιο ποτών για το σερβίρισμα, για να κύπελλα.
Απλά ρωτήστε μας για τις λύσεις και τις τιμές.

2 συσκευή θαλάμου με ικανότητα φόρτωσης για
15 μεταλλικά κουτιά ή φιάλες

έως 500 ml το καθένα

Twin Pack με σάκο απορριμμάτων για
διάθεση του κενού δοχείου

Ευέλικτη ανταλλάξιμα
διαφημιστικά μηνύματα!

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί
- Σακίδιο Διαστάσεις: H 60 x Π 35 x Β 30 εκατοστά
- Βάρος (άδειο): 4,0 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (οπίσθια πλευρά): H 52 x W 30 εκατοστά
- Διαφήμιση Επιφάνεια: 2x H 38 x W 22 εκατοστά
- Ποδιά συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή. 3 τσέπες μπροστά (Υλικό & Χρώμα ίδιο με το σακίδιο)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (δεν απεικονίζεται). Σάκο απορριμμάτων (απεικονίζεται επάνω αριστερά).

Τιμή / μονάδα: EUR 249.00

(Τσάντα Απόβλητα - Τιμή / μονάδα EUR 39.00)
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Διοικητικό Συμβούλιο Δίσκος Από Προμηθευτή με καπάκι - BT4002
Δίσκος με μόνωση Πωλητής είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Υψηλής ποιότητας υλικά και την εργασία διασφαλιστεί η σταθερότητα και αντοχή.
Αφαιρούμενη ανελκυστήρα-up καπάκι, το σύστημα ιμάντα ώμου με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι ώμου στο πίσω μέρος σταυρωτά, εξασφαλίζουν υψηλότερη άνεση. Με
δύο πλαϊνές τσέπες έξω για αξεσουάρ υπηρεσίας ή λαθροθήρευε χρήματα. Εμπρός και το καπάκι (εσωτερικό) μπορεί να είναι διακοσμημένα διαφήμισης σκοπό.
Όταν χρησιμοποιείται το δίσκο με καπάκι επίσης κατάλληλο για τη διανομή των προϊόντων παγωτού!

ένθετο 15-οπών για τη σταθεροποίηση των
κουτιών, φιαλών και κύπελλα

σύστημα ιμάντα ώμου Εργονομική

Τρύπα Ø 70 mm, ύψος 50 χιλιοστών

με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι ώμου

Ένθετο (διαχωριστικό δωματίου),
διατηρεί το καθαρό δίσκο

Ευέλικτη αλλαγή των

Lift-up καπάκι πλήρως αποσπώμενο

διαφημιστικών μηνυμάτων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί (άλλα χρώματα δυνατόν περισσότερο από την ποσότητα των 50 τεμαχίων)
- Δίσκος Διαστάσεις: H 20 x Π 39 x Β 39 εκατοστά
- Βάρος (άδειο): 2,2 Kg
- Καθαρή Τόμος: 25 Liter
- Διαφήμιση Επιφάνεια (μπροστά): H 13 x W 69 εκατοστά
-

Διαφήμιση Επιφάνεια (εσωτερικό του καπακιού): H 12 x W 31 εκατοστά

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (δεν απεικονίζεται).

Εξοπλισμός με ένθετο (διαχωριστήρα) Τιμή / μονάδα: EUR 139.00
15-οπών Insert

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00
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Δίσκος On Board XL Προμηθευτή με καπάκι - BT4003
Δίσκος με μόνωση Πωλητής είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Υψηλής ποιότητας υλικά και την εργασία διασφαλιστεί η σταθερότητα και αντοχή.
Αφαιρούμενη ανελκυστήρα-up καπάκι, το σύστημα ιμάντα ώμου με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι ώμου στο πίσω μέρος σταυρωτά, εξασφαλίζουν υψηλότερη άνεση. Με
δύο πλαϊνές τσέπες έξω για αξεσουάρ υπηρεσίας ή λαθροθήρευε χρήματα. Εμπρός και το καπάκι (εσωτερικό) μπορεί να είναι διακοσμημένα για τη διαφήμιση
σκοπό. Όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο με καπάκι επίσης κατάλληλο για τη διανομή των προϊόντων παγωτού!

Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση με 500 ml δοχεία και μπουκάλια!

ένθετο 15-οπών για τη σταθεροποίηση των
κουτιών, φιαλών και κύπελλα

Τρύπα Ø 70 mm, ύψος 50 χιλιοστών

σύστημα ιμάντα ώμου Εργονομική
με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι ώμου

Ευέλικτη αλλαγή των

Ένθετο (διαχωριστικό δωματίου),

διαφημιστικών μηνυμάτων

διατηρεί το καθαρό δίσκο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί (άλλα χρώματα δυνατόν περισσότερο από την ποσότητα των 50 τεμαχίων)
- Δίσκος Διαστάσεις: H 30 x Π 39 x Β 39 εκατοστά
- Βάρος (άδειο): 3,0 Kg
- Καθαρή Τόμος: 40 Liter
- Διαφήμιση Επιφάνεια (μπροστά): H 23 x W 69 εκατοστά
-

Διαφήμιση Επιφάνεια (εσωτερικό του καπακιού): H 12 x W 31 εκατοστά

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (δεν απεικονίζεται).

Εξοπλισμός με ένθετο (διαχωριστήρα) Τιμή / μονάδα: EUR 149.00
15-οπών Insert

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00
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Δίσκος Classic Προμηθευτή με καπάκι - BT4001
Υψηλή ικανότητα Πωλητή Δίσκος, θερμο-μόνωση, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Υψηλής ποιότητας υλικά και την εργασία διασφαλιστεί η σταθερότητα και
αντοχή. Αφαιρούμενη ανελκυστήρα-up καπάκι, το σύστημα ιμάντα ώμου με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι ώμου στο πίσω μέρος σταυρωτά, εξασφαλίζουν υψηλότερη
άνεση. Με δύο πλαϊνές τσέπες έξω για αξεσουάρ υπηρεσίας ή λαθροθήρευε χρήματα. Εμπρός και το καπάκι (εσωτερικό) μπορεί να είναι διακοσμημένα για
διαφημιστικούς σκοπούς. Όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο με καπάκι επίσης κατάλληλο για τη διανομή των προϊόντων παγωτού!

Δίσκος Πωλητής Υψηλή χωρητικότητα του

με μόνωση

Ένθετο (διαχωριστικό δωματίου) διατηρεί

το καθαρό δίσκο

24-οπών Insert

Ευέλικτη αλλαγή της διαφήμισης

Τρύπα Ø 70 mm, ύψος 50 χιλιοστών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί (άλλα χρώματα δυνατόν περισσότερο από την ποσότητα των 50 τεμαχίων)
- Δίσκος Διαστάσεις: H 23 x Π 57 x Β 41 εκατοστά
- Βάρος (άδειο): 2,8 Kg
- Καθαρή Τόμος: 45 Liter
- Διαφήμιση Επιφάνεια (μπροστά): H 14 x W 50 εκατοστά
- Διαφήμιση Επιφάνεια (εσωτερικό του καπακιού): 2x H 20 x W 50 εκατοστά
- Διαφήμιση Επιφάνεια (πλευρά σακούλες): 2x H 12 x W 34 εκατοστά
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Προώθηση-Flagg incl. τηλεσκόπιο ραβδί (δεν απεικονίζεται).

Εξοπλισμός με ένθετο (διαχωριστήρα) Preis / Stück: EUR 179.00
24-οπών Insert

Preis / Stück: EUR 29.00
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EVT2010 - Παγωτού-Bag incl. 2 Ψύξη Elements
Thermo-μονωμένο Παγωτού-τσάντα με δύο στοιχεία ψύξης που περιλαμβάνονται. Ευέλικτες 4-τμήμα στο εσωτερικό τμήμα του θαλάμου, δύο πλευρικές τσέπες έξω,
ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου με προστασία κλωστοϋφαντουργίας. Lift-up καπάκι με προστασία από τον καιρό στις πλευρές και μαγνητικό κούμπωμα. Ιδανικό για τη
διανομή των παγωτών ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα.

Καιρικές συνθήκες / Παρέμβαση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ιδανικό για παγωτό
Κατανομή

συσκευή θάλαμο 4-τμήμα

Συμπεριλαμβανομένων 2 ψύξης Στοιχεία

Ευέλικτη αλλαγή της διαφήμισης

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί (άλλα χρώματα δυνατόν περισσότερο από την ποσότητα των 50 τεμαχίων)
- Τσάντα Διάσταση: H 37 x Π 25,5 x D 25 εκατοστών
- Βάρος (συμπερ Ψύξη Elements.): 3,2 Kg (. Βάρος εκτός Ψύξη Elements 1,4 Kg)
- Καθαρή Τόμος: 20 Liter
- Διαφήμιση Επιφάνεια (μπροστά): Η 15,5 x W 33 εκατοστά

Τσάντα συμπ. 2 VAMUS Ψύξη Elements

Τιμή / μονάδα: EUR 129.00

VAMUS Ψύξη Στοιχείο -21 ° C, 28x20x2 cm Τιμή / μονάδα: EUR 12,00
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EB4003 - Παγωτού αυτόματης πώλησης Κουτί με καπάκι συρόμενη
μοντέλο δίσκος εργονομικά σχεδιασμένο πωλητή, διπλού τοιχώματος με αφρώδες υλικό πάνελ για καλύτερη μόνωση. Εξοπλισμένη με 4-σημείο σύστημα
ιμάντα ώμου. Πρακτική συρόμενο καπάκι (αφαιρούμενο), αποτρέπει την απώλεια ταχεία θερμοκρασίας στο εσωτερικό και εξασφαλίζει βέλτιστη χειρισμό.

Ιδανικό για παγωτό και κατεψυγμένα προϊόντα!

Παγωτού-Δίσκος με συρόμενο
καπάκι, 4-σημείο ώμων
ιμάντα και φύλλο-bag

Παγωτού-Δίσκος χωρίς ΦΠΑ.
Foil-τσάντα και συρόμενο καπάκι

Εργονομικός 4 σημείων

αορτήρας

Συρόμενο κάλυμμα αποσπώμενο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τυπική Χρώμα: Λευκό Υλικό:
πλαστικό PE
εξωτερική διάσταση: L60cm x H22,5cm x D33cm διάσταση μέσα:
L55cm x H19,5cm x D29cm Καθαρή Τόμος: περίπου. 31 Λίτρα
Βάρος (άδειο): περ. 3,4 Kg
Διαφήμιση Επιφάνεια (μπροστά): Μπορεί να είναι διακοσμημένα με αυτοκόλλητα ή με το μπροστινό φύλλο για ευέλικτη διαφημιστικά ένθετα.

Παγωτού-Δίσκος incl. συρόμενο καπάκι & 4 σημείων ιμάντα:

Τιμή / μονάδα: EUR 189.00

Διαχωριστές (Σετ 3 τμχ):
Foil-Bag L63,5 χ H16,5 cm (εσωτερικό L59 x H16,5 cm)

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00

Τιμή / μονάδα: EUR 9,00
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VB4004 - Πωλητής αυτόματης πώλησης Box
Εργονομικά σχεδιασμένο μοντέλο δίσκο πωλητή, κατασκευασμένο από πλαστικό εύκολη φροντίδα, πολύ φως στο ίδιο του το βάρος. Εξοπλισμένη με 4-σημείο
σύστημα ιμάντα ώμου. Ψύξης των εμπορευμάτων παγάκια δυνατόν!

- Ευέλικτη ισχύει Πωλητής Δίσκος από όλα πλαστικό Εικονογράφηση χωρίς ΦΠΑ. Foil-Bag

Εικονογράφηση χωρίς διαχωριστικά

Εικονογράφηση incl. Foil-Bag για
ευέλικτη διαφήμιση διακόσμηση

Παράσταση με ένθετο 16-οπών

Παράσταση με δύο διαχωριστές

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τυπική Χρώμα: Μαύρο Υλικό:
πλαστικό PE
εξωτερική διάσταση: L60cm / H18cm / D33cm Διάσταση μέσα:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm Καθαρή Τόμος: περίπου. 28 Λίτρα
Βάρος (άδειο): περ. 2,3 Kg
Διαφήμιση Επιφάνεια (μπροστά): Μπορεί να είναι διακοσμημένα με αυτοκόλλητα ή με το μπροστινό φύλλο για ευέλικτη διαφημιστικά ένθετα.

Πωλητής Δίσκος incl. 4-σημείων ιμάντα ώμου:

Τιμή / μονάδα: EUR 139.00

16-οπών Εισαγωγή:

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00

Διαχωριστές (Σετ 3 τμχ):

Τιμή / μονάδα: EUR 9,00

Foil-Bag L63,5 χ H16,5 cm (εσωτερικό L59 x H16,5 cm)

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00
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Laptop-Υποστήριξης - δύο μεγέθη διαθέσιμα
Άνετα, κινητά pad εργασία για φορητούς υπολογιστές / φορητούς υπολογιστές, με ρυθμιζόμενο σύστημα ιμάντα ώμου διέσχισαν στην πλάτη. Η έκδοση
XL με βάτες και πιο φαρδιές τιράντες. Εργονομική κατασκευή. Παρεχόμενα λωρίδες VELCRO καθορίσει τη μονάδα στο μαξιλάρι εργασία και εγγυάται τη
βέλτιστη διαχείριση.

Laptop-Υποστηρικτής Πρότυπο
για τις συσκευές 11“ - 14“

Laptop-Υποστηρικτής XL για τις

Εικόνα Standard Version

συσκευές 15“ - 18“

Εικόνα XL έκδοση

Belt Καθιερωμένο Πρότυπο Σύστημα

Belt Σύστημα XL Μοντέλο

Εξοπλισμός / Τεχνικά δεδομένα για Πρότυπο (συσκευές 11” -14" )
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί / Μαύρο
- Διάσταση: L 35 x Β 35/37 x Υ 4 εκατοστά
- Βάρος: 0,8 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 59.00

Εξοπλισμός / Τεχνικά χαρακτηριστικά για XL (συσκευές 15” -18" )

- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί / Μαύρο
- Διάσταση: L 45 x Β 40/44 x Υ 5 εκατοστά
- Βάρος: 1,0 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 69.00
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LaptopSupporterBag - 2 σε 1 Μοντέλο
Θήκη για notebook / laptop, μπορεί να μετατραπεί σε ένα κινητό γραφείο εργασίας μέσα σε λίγα εύκολα βήματα. Ευρεία, στο πίσω διέσχισε ιμάντες ώμου παρέχει
σταθερότητα και άνεση. Παρεχόμενα λωρίδες VELCRO καθορίσει το desc στο μαξιλάρι εργασία και εγγυάται τη βέλτιστη διαχείριση. Foil-τσάντα στο εσωτερικό του
καπακιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ευρεία ιμάντες ώμου με

Θήκη μεταφοράς και ...

Mobile Εργασία-Desk και

ρυθμιζόμενο βάτες

μεταφοράς-τσάντα για Notebook /
Laptop 11“ -18“

λωρίδες VELCRO σταθεροποίηση της συσκευής
στην επιφάνεια εργασίας
... το κινητό επιφάνεια εργασίας σε ένα

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Τυπική Χρώμα: Ασημί / Μαύρο
- Διάσταση: L 40 x Β 39 / 35,5 x Υ 9 εκατοστά
- Βάρος: 1,6 Kg
- Διαφήμιση Επιφάνεια (ασκός μεμβράνης): H 30 x W 34 εκατοστά

Τιμή / μονάδα: EUR 109.00
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Τσάντα Προώθηση - ατομική διαφήμιση δυνατότητα
Λειτουργική, πολλοί όψης εφαρμόζονται ώμου-Bag, κατασκευασμένο από ανθεκτικό μουσαμά φορτηγού με ζώνη άνετα ώμου, ρυθμιζόμενο και
παραγεμισμένο. Ατομικά προώθησης διακοσμήσεις με ένθετα χαρτί στο μπροστινό και το κάλυμμα στο εξωτερικό.

Μέσα-Προβολή
Προώθηση Τσάντα

Από την ποσότητα των 100 τεμαχίων, επίσης,
διαθέσιμο σε άλλα χρώματα!

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: μουσαμάς (641 COMPLAN Original)
- Χρώμα: Ασημί / Μπλε / Πράσινο / Κίτρινο
- Τσάντα Διάσταση: L 40 x Υ 30 x Β 12 εκατοστά
- Βάρος: 0,8 Kg
- Καθαρή Τόμος: 12 Liter
- Διαφήμιση επιφάνεια πρόσθιας / Κάλυψη: H 25 x W 38 εκατοστά

Τιμή / μονάδα: EUR 39.00
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PP8001 - Πλακάτ Pack (περπάτημα Billboard)
Εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή σακίδιο με αλουμίνιο-αντιστήριξη για σταθεροποίηση της κατασκευής. Για εξαιρετικά αποτελεσματικό, κινητό παρουσίαση των
πινακίδων / αφίσες. Υψηλή ορατότητα του διαφημιστικού μηνύματος, λόγω locationindependent, παρουσίαση μεγάλης περιοχής. Η παράδοση περιλαμβάνει
Ποδιά Προμηθευτή με τρεις μπροστά, τσέπες. Μεταφορέας έχει τα χέρια ελεύθερα να διανείμει δείγματα προϊόντων, φυλλάδια, κ.λπ.

Γρήγορη αλλαγή του
διαφημιστικού μηνύματος

Ποδιά Προμηθευτή με τρεις μπροστά,
τσέπες για φυλλάδια, δείγματα,
φυλλάδια κ.λπ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Διάσταση: L 126 x Π 64 x Β 28 εκατοστά
- Χρώμα: Silber / Μαύρο
- Υλικό: μουσαμάς ((641 COMPLAN Original)
- Ποδιά Προμηθευτή με τρεις μπροστά, τσέπες (χρώμα και το υλικό ίδιο με Πλακάτ Pack)
- Ορατό Διαφήμιση Area (οπίσθια πλευρά): H 119 x W 83 cm (περ. DIN A0)
- Ορατό Διαφήμιση Area (ψηλά): H 41 x W 57 εκατοστά
- Βάρος: περ. 5,2 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 189.00
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Beer-Tower Original 3 & 5 Λίτρα
Στερεά επιτραπέζια διανεμητή, κατάλληλο για σχεδόν οποιοδήποτε ποτό (εξαιρουμένων μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ). Σύγχρονος σχεδιασμός με διαφανές πλαστικό
βρύσης. Ποτά σωλήνα κατασκευασμένο από άθραυστο πολυανθρακικό, με βαθμονόμηση ανά λίτρο, 360 ° περιστρεφόμενο. Στιβαρή βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
διαφημιστικούς σκοπούς και διακοσμημένα με αυτοκόλλητα.

IceTube (Εσωτερικών-ψύξης)

Εικόνα Beer-Tower 3 λίτρων

Tube 360 ° περιστρεφόμενη

3 & 5 Λίτρα Tower

Υψηλής ποιότητας διάφανο βρύση

Ποτά σωλήνα κατασκευασμένο από
άθραυστο πολυανθρακικό

Έκδοση 3 λίτρων (Στοιχείο αριθ .: ZS2005 / 3)

Τιμή / μονάδα: EUR 119.00

Ολικό Ύψος: 90 cm / Βάρος: 4,0 Kg
Έκδοση 5 λίτρων (Στοιχείο αριθ .: ZS2005 / 5

Τιμή / μονάδα: EUR 129.00

Ολικό Ύψος: 125 cm / Βάρος: 4,4 Kg

Αξεσουάρ Προαιρετικά ...
Ψύξη Element (IceTube) Εσωτερικό ψύξης
Γεμάτο με παγάκια και νερό, διατηρεί τα ποτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φρέσκα χωρίς αραίωση τους. Όταν χρησιμοποιείται με αναβοσβήνει
παγάκια, ο βαθμός της προσοχής αυξάνει σημαντικά ...

Στοιχείο αριθ .: ZS2105 / 3 Λίτρα Τιμή / μονάδα: EUR 17,00
Στοιχείο αριθ .: ZS2105 / 5 Λίτρα Τιμή / μονάδα: EUR 19.00
IceBullet insted του παγάκια ( δεν απεικονίζεται) 3 τεμ / Σετ για 3
Λίτρα Tube

Τιμή / Σετ 3: EUR 7,00

5 τμχ / Σετ για 5 Λίτρα Tube

Τιμή / Σετ 5: EUR 10,00

Βούρτσα καθαρισμού ( δεν απεικονίζεται)

Στοιχείο αριθ .: ZS2108

σωλήνας ποτού 3 λίτρων

Preis / Stück ευρώ: 12,00

σωλήνα ποτού 5 λίτρων

Preis / Stück ευρώ: 14.00
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TRITON «Classic» 5 λίτρων
Πίνακας-Top-Διανομέας ... Ταυτόχρονη διανομής του ποτού από τρεις βρύσες! Κατάλληλο για αγγίζοντας όλους τους τύπους ποτών, με ή χωρίς διοξείδιο
του άνθρακα (κατά προτίμηση κρύο). συμπ παράδοσης. βούρτσα καθαρισμού, στάγδην-δίσκος, ψύξη μπλοκ και το δίσκο για σνακ, όπως τσιπς, σάντουιτς
κλπ
Τα υλικά και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 10/2011 και

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1935/2004 και είναι κατάλληλα για χρήση με τρόφιμα / ποτά!

Ποτά Δοχείο με βαθμονόμηση
3 & 5 Λίτρα

TRITON Classic 5 Λίτρα

ψύξη Block

Δίσκος για σνακ, όπως τα
τσιπ, σάντουιτς κ.λπ.

Ανθεκτική Βάση

Κλασικό Drip-Δίσκος

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Πλαστικό (κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα / ποτά)
- Ολικό Ύψος: 62 εκατοστά
-

Περιεχόμενο: 5 λίτρων

- Διάμετρος Βάσης: 39 εκατοστά
- Σνακ-Δίσκος Διάμετρος: 25 εκ
- Βάρος (άδειο): 3,7 Kg
- Αξεσουάρ κατόπιν αιτήσεως

Τιμή / μονάδα: EUR 139.00
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TRITON «Promo» 5 Λίτρα
Πίνακας-Top-Διανομέας ... Ταυτόχρονη διανομής του ποτού από τρεις βρύσες! Κατάλληλο για αγγίζοντας όλους τους τύπους ποτών, με ή χωρίς διοξείδιο
του άνθρακα (κατά προτίμηση κρύο). συμπ παράδοσης. βούρτσα καθαρισμού, μπλοκ και το δίσκο ψύξης για σνακ, όπως τσιπς, σάντουιτς κλπ

Τα υλικά και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 10/2011 και

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1935/2004 και είναι κατάλληλα για χρήση με τρόφιμα / ποτά!

Ποτά Δοχείο 5 λίτρων με

σνακ Δίσκος

βαθμονόμηση 3 & 5 Λίτρα

TRITON Promo 5 Λίτρα

ψύξη Block

Ανθεκτική Βάση

Πατήστε με βίδες

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Πλαστικό (κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα / ποτά)
- Ολικό Ύψος: 60 εκ
-

Περιεχόμενο: 5 λίτρων

- Σνακ-Δίσκος Διάμετρος: 25 εκ
- Βάρος (άδειο): 2,7 Kg
- Αξεσουάρ κατόπιν αιτήσεως

Τιμή / μονάδα: EUR 109.00
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TRITON «Sky» 5 λίτρων
Πίνακας-Top-Διανομέας ... Ταυτόχρονη διανομής του ποτού από τρεις βρύσες! Κατάλληλο για αγγίζοντας όλους τους τύπους ποτών, με ή χωρίς διοξείδιο
του άνθρακα (κατά προτίμηση κρύο). συμπ παράδοσης. βούρτσα καθαρισμού, Ice-Tube για παγάκια (προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ψύξη μπλοκ
καθώς) και το δίσκο για σνακ, όπως τσιπς, σάντουιτς κλπ
Τα υλικά και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 10/2011 και

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1935/2004 και είναι κατάλληλα για χρήση με τρόφιμα / ποτά!

SKY 5 λίτρων (άδειο)

SKY 5 λίτρων incl. Tube Ice

για παγάκια

Multi-Tap Σύστημα Τρία
Δοσομέτρηση Βρύσες

Ψύξη Block (προαιρετικό
στοιχείο ψύξης)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ποτά Δοχείο 5 Λίτρα: Πλαστικά (κατάλληλη για χρήση με τρόφιμα / ποτά)
- Ice-Tube για παγάκια: Πλαστικά (κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα / ποτά)
- Ολικό Ύψος: 89,7 εκατοστά
-

Πλάτος: 31,9 εκατοστά

-

Περιεχόμενο: 5 λίτρων

- Δίσκος Διάμετρος: 25 εκ
-

Απόσταση Πατήστε / βάση: 21,5 εκατοστά

- Βάρος (άδειο): 2,8 Kg
- Αξεσουάρ κατόπιν αιτήσεως

Τιμή / μονάδα: EUR 119.00
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Αριθμός προϊόντος: 4160S Κύπελλο
δοχείο, Πλαστικά, Clear, (Small)
Κλασικό μικρό φλιτζάνι Dispenser, διαφανή μπλε, New Flip Κύπελλο επιτρέπει την επαναπλήρωση χωρίς αφαίρεση του κυπέλλου, κορυφή φορτωμένο και η βαρύτητα
τροφοδοτείται αυτορυθμιζόμενο για φλιτζάνι μεγέθη 90-150 ml, με διάμετρο της ζάντας 57-73 mm, μήκος σωλήνα 406 mm, (που παρέχεται με τοίχο συσκευή mount, ένα
εναιώρημα)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Πλαστικό
- Χρώμα: Διαφανής (σαφής)
- Σωλήνας Μήκος: 406 χιλιοστά
- Για μίας χρήσης Κύπελλο Μεγέθη: 90-150 ml,
- με διάμετρο της ζάντας: 57-73 mm
- Βάρος: 0,3 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 18,00

Αριθμός προϊόντος: 3165M Κύπελλο δοχείο,
Πλαστικά, Clear, (Medium)
Classic Medium κυπέλλου διανομής, διαφανή μπλε, New Flip Κύπελλο επιτρέπει την επαναπλήρωση χωρίς αφαίρεση του κυπέλλου, κορυφή φορτωμένο και η βαρύτητα
τροφοδοτείται αυτορυθμιζόμενο για φλιτζάνι μεγέθη 120-300 ml, διαμέτρου ζάντας 64-83 mm, μήκος σωλήνα 508 mm, (παρέχεται με το τοίχωμα συσκευή mount, ένα
εναιώρημα)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: Πλαστικό
- Χρώμα: Διαφανής (σαφής)
- Σωλήνας Μήκος: 508 χιλιοστά
- Για χρήσης κύπελλο Μεγέθη: 120-300 ml, με διάμετρο
της ζάντας: 64-83 mm
- Βάρος: 0,4 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00
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Αριθμός προϊόντος: 4410M

Κύπελλο δοχείο, Πλαστικά, Sand (Medium / Large)
Pull-Type Ποτά Κύπελλο Διανομές, για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή. Υλικό από άθραυστο πολυαιθυλένιο, το χρώμα άμμο ή RED (κατόπιν αιτήματος), κορυφή
φορτώνονται και τη σοβαρότητα τροφοδοτείται, αυτορυθμιζόμενη, για κύπελλο μεγέθη 350-710ml, 82-98mm διάμετρο της ζάντας, σωλήνας μήκους 597 χιλιοστών
(παρέχεται με τοίχο συσκευή mount, δύο εναιώρημα) .

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: πολυαιθυλένιο (πλαστικό)
- Τυπική Χρώμα: Sand
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για χρήσης κύπελλο Μεγέθη: 350-710 ml, με διάμετρο
της ζάντας: 82-98 mm
- Βάρος: 0,5 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 39.00

* Συσκευή για μικρότερες φλιτζάνι μεγέθη κατόπιν αιτήσεως!

Αριθμός προϊόντος: 3250S κυπέλλου διανομής, από
ανοξείδωτο χάλυβα «Μικρή»
Μικρές κυπέλλου διανομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, κορυφή φορτώνονται και τη σοβαρότητα τροφοδοτείται, αυτορυθμιζόμενη, για κύπελλο μεγέθη 180-350 ml, διαμέτρου ζάντας 70-86 mm,
μήκος σωλήνα 406 mm, (που παρέχεται με το τοίχωμα της συσκευής μονταρίσματος, ένα εναιώρημα)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: από ανοξείδωτο χάλυβα
- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 406 χιλιοστά
- Για Διάθεση Κύπελλο μεγέθη: 180-350 ml, με
διάμετρο της ζάντας: 70-86 mm

- Βάρος: 0,6 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 46.00
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Artikel Αριθμός .: 4200 μ κυπέλλου διανομής, από
ανοξείδωτο χάλυβα «Medium»
Medium κυπέλλου διανομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, κορυφή φορτώνονται και τη σοβαρότητα τροφοδοτείται, αυτορυθμιζόμενη, για κύπελλο μεγέθη 120-300 ml, διαμέτρου ζάντας 70-86 mm,
μήκος σωλήνα 597 mm, (που παρέχεται με το τοίχωμα της συσκευής μονταρίσματος, δύο εναιωρήματα)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: από ανοξείδωτο χάλυβα
- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για χρήσης κύπελλο Μεγέθη: 120-300 ml, με διάμετρο
της ζάντας: 70-86 mm
- Βάρος: 0,7 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 54.00

Στοιχείο Αριθμός: 4400L κυπέλλου διανομής, από
ανοξείδωτο χάλυβα «Large»
Μεγάλο φλιτζάνι Dispenser, από ανοξείδωτο χάλυβα, κορυφή φορτώνονται και τη σοβαρότητα τροφοδοτείται, αυτορυθμιζόμενη, για κύπελλο μεγέθη 350-710 ml, διαμέτρου
ζάντας 82-98 mm, μήκος σωλήνα 597 mm (παρέχεται με τοίχο συσκευή mount, δύο εναιωρήματα).

Χαρακτηριστικά Προϊόντος / Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό: από ανοξείδωτο χάλυβα
- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
-

μήκος του σωλήνα: 597 χιλιοστά

- for Disposable Κύπελλο Μεγέθη: 350-710 ml, με διάμετρο
της ζάντας: 82-98 mm

- Βάρος: 0,8 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 59.00
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Πολλαπλών Χρήσεων κυπέλλου διανομής, St.- Steel «Medium / Large / XL»
Κύπελλο Dispenser, από ανοξείδωτο χάλυβα, κορυφή φορτώνονται και βαρύτητα τροφοδοτείται, με χρώμιο καπάκι, για κύπελλα μιας χρήσεως από χαρτί ή πλαστικό. Η διάμετρος
χείλους του διανομέα μπορεί να ρυθμιστεί με ένα κατσαβίδι ή ένα κέρμα με τη διάμετρο χείλος του κυπέλλου. Παράδοση συμπεριλαμβανομένων συσκευή για τοποθέτηση σε τοίχο
(δύο εναιωρήματα).

3200m (Medium)
Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για τα μεγέθη κύπελλο: 180-300 ml,
διάμετρος της ζάντας Ø: 56-81 mm

- Βάρος: 0,7 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 58.00

* ** **

3400L (Large)
Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για τα μεγέθη κύπελλο: 350-710 ml,
διάμετρος της ζάντας Ø: 70-98 mm

- Weightt: 0,8 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 62.00

* ** **

3500XL (X-Large)
Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για τα μεγέθη κύπελλο: 950-1360 ml, διάμετρος
της ζάντας Ø: 101-123 mm

- Βάρος: 1,0 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 76.00
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Κύπελλο Διανομέας St.-χάλυβα με την άνοιξη «Medium / Large / XL»
Κύπελλο δοχείο με ελατήριο, από ανοξείδωτο χάλυβα, για ποτήρια μιας χρήσης από χαρτί ή πλαστικό. Η διάμετρος χείλους του κυπέλλου μπορεί να ρυθμίζεται με ένα
κοχλία-οδηγού ή κέρμα. Παράδοση συμπεριλαμβανομένων συσκευή για τοποθέτηση σε τοίχο (δύο εναιωρήματα). Κύπελλο Dispenser μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια,
κάθετη ή 45 °.

3200EV-M
Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για τα μεγέθη κύπελλο: 180-300 ml,
διάμετρος της ζάντας Ø: 56-81 mm

- Βάρος: 1,1 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 85.00
*****

3400EV-L
Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για Κύπελλο Μεγέθη: 350 έως 710 ml, με διάμετρο
της ζάντας Ø: 70-98 mm

- Βάρος: 1,2 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 92.00
*****

3500EV-XL
Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για τα μεγέθη κύπελλο: 950-1360 ml, διάμετρος
της ζάντας Ø: 101-123 mm

- Βάρος: 1,3 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 110.00
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Επιτραπέζιο Stand
Επιτραπέζια βάση, κατασκευή χρώμιο / χάλυβα, για μέχρι 4 καπάκι / αεροζόλ κύπελλο με 597 mm Μήκος σωλήνα και δύο εναιωρήματα.

3604S

Stand μόνο

Stand incl. Κύπελλο Αντλίες
και καπάκι Διανομέας

Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Χρώμιο
- Ύψος: 914 χιλιοστά
- Βάση διάμετρος ζάντας: 254 nm
- Βάρος: 3.5 Kg

Τιμή (Stand μόνο) Μονάδα:
EUR 185.00

* Εικονογράφηση πάνω από το δεξί δείχνει να
σταθεί 3604S incl. κύπελλο παροχής 2x 3200m, 1x
3400L, καπάκι διανομέα 1χ 3402DH

Τιμή με. Εξοπλισμός
Μονάδα: EUR 432.00

Καπάκι διανομέα ανοξείδωτο χάλυβα
διανομέα Καπάκι (για δύο μεγέθη καπάκι), παγωμένος ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλα για καπάκια κύπελλο. Παράδοση συμπεριλαμβανομένων συσκευή για τοποθέτηση σε τοίχο (δύο
εναιωρήματα).

3402DH

Τεχνικά δεδομένα:

- Χρώμα: Ασημί (St.-Steel)
- Σωλήνας Μήκος: 597 χιλιοστά
- Για τα μεγέθη κύπελλο: 173-710 ml
- Βάρος: 1,3 Kg

Τιμή / μονάδα EUR 69.00
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AFG Ποτά Container NC, από ανοξείδωτο χάλυβα
5-λίτρων, 11 λίτρων, 19 λίτρων
AFG Ποτά Δοχείο NC, 5-λίτρων, χωρητικότητας 11 λίτρων και 19 λίτρων, καπάκι του δοχείου με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης στο καπάκι της δεξαμενής, με βάση λαβή από
καουτσούκ, στην κορυφή λαβή. Στην έκδοση της βαρύτητας, υπάρχει μια πρόσθετη βαλβίδα έξω στον πυθμένα της δεξαμενής (πλευρική έξοδος).

RP1104 / 5 (5 L

RP1104 / 11 (11 L

RP1104 / 19 (19 L

Περιεχόμενα)

Περιεχόμενα)

Περιεχόμενα)

Τεχνικά δεδομένα:

Τεχνικά δεδομένα:

Τεχνικά δεδομένα:

- Υλικό: St.-χάλυβα DIN 1.4301

- Υλικό: St.-χάλυβα DIN 1.4301

- Υλικό: St.-χάλυβα DIN 1.4301

- Ύψος: 23,5 εκατοστά

- Ύψος: 42,5 εκατοστά

- Ύψος: 63,5 εκατοστά

- Rim Διάμετρος: 21,3 εκατοστά (+/- 1cm)

- Rim διάμετρο της: 21,3 εκατοστά (+/- 1cm)

- Rim Διάμετρος: 21,3 εκατοστά (+/- 1cm)

- Βάρος: 2.26 Kg

- Βάρος: 2.7 Kg

- Βάρος: 3.4 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 99.00

Τιμή / μονάδα: EUR 109.00

Τιμή / μονάδα: EUR 119.00

19 Λίτρα

11 Λίτρα

5 Λίτρα
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AFG Ποτά Container NC, από ανοξείδωτο χάλυβα 5-λίτρων,
11-λίτρων, 19 λίτρων «Gravity Εκτέλεση»
AFG Ποτά Δοχείο NC, 5-λίτρων, χωρητικότητας 11 λίτρων και 19 λίτρων, καπάκι του δοχείου με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης στο καπάκι της δεξαμενής, με βάση λαβή από
καουτσούκ, στην κορυφή λαβή. Στην έκδοση της βαρύτητας, υπάρχει μια πρόσθετη βαλβίδα έξω στον πυθμένα της δεξαμενής (πλευρική έξοδος).

RP1104 / 5GV (5 λίτρα)

RP1104 / 11GV (11 λίτρα)

RP1104 / 19GV (19 λίτρα)

Έρχεται πλήρης με λάστιχο ποτών, μόνωση,

Έρχεται πλήρης με λάστιχο ποτών, μόνωση,

Έρχεται πλήρης με λάστιχο ποτών, μόνωση,

κάλυμμα, πιέστε και σύνδεσμος

κάλυμμα, πιέστε και σύνδεσμος

κάλυμμα, πιέστε και σύνδεσμος

Τεχνικά δεδομένα:

Τεχνικά δεδομένα:

Τεχνικά δεδομένα:

- Υλικό: St.-χάλυβα DIN 1.4301

- Υλικό: St.-χάλυβα DIN 1.4301

- Υλικό: St.-χάλυβα DIN 1.4301

- Ύψος: 23,5 εκατοστά

- Ύψος: 42,5 εκατοστά

- Ύψος: 63,5 εκατοστά

- Rim Διάμετρος: 21,3 εκατοστά (+/- 1cm)

- Rim Διάμετρος: 21,3 εκατοστά (+/- 1cm)

- Rim Διάμετρος: 21,3 εκατοστά (+/- 1cm)

- Βάρος: 2,78 Kg

- Βάρος: 3.1 Kg

- Βάρος: 3.9 Kg

Συμπ. Πρότυπο Πατήστε Τιμή /

Συμπ. Πρότυπο Πατήστε Τιμή /

Συμπ. Πρότυπο Πατήστε Τιμή /

μονάδα: EUR 129.00

μονάδα: EUR 139.00

μονάδα: EUR 149.00

Συμπ. Premium Πατήστε Τιμή /

Συμπ. Premium Πατήστε Τιμή /

Συμπ. Premium Πατήστε Τιμή /

μονάδα: EUR 169.00

μονάδα: EUR 179.00

μονάδα: EUR 189.00

19 Λίτρα

11 Λίτρα

5 Λίτρα
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Πλαστικά Ποτά δοχεία (PE) Gravity Έκδοση
5-λίτρων και 15 λίτρων
Τα υλικά και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά δοχεία ποτών συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 10/2011 και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1935/2004 και είναι κατάλληλα για χρήση με τρόφιμα / ποτά!

RP1104 / 15GVP (15 L)

RP1104 / 5GVP (5 L)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ζεστά και κρύα ροφήματα.

Κατά προτίμηση κατάλληλο για κρύα ποτά.

Κατάλληλο για Basic15-Λίτρων & Combi 2x 15-λίτρων.

Συμβατό με το σημείο DPF100 & DPD200.

RP1000 / SDT
Πρότυπο Tap
... Έρχεται πλήρης με λάστιχο ποτών, μόνωση,
κάλυμμα, πιέστε και σύνδεσμος

Τεχνικά δεδομένα:

Τεχνικά δεδομένα:

- Υλικό: Πλαστικό (PE)

- Υλικό: Πλαστικό (PE)

- Ύψος: 43,5 εκατοστά

- Ύψος: 32 εκατοστά

-

-

Πλάτος: 28 εκατοστά

Πλάτος: 19 εκατοστά

- Βάθος: 16,5 εκατοστά

- Βάθος: 11,5 cm

- Βάρος: 1.2 Kg

- Βάρος: 0,6 KG

Συμπ. Πρότυπο Πατήστε Τιμή /

Μόνο εξοπλισμένο με το

μονάδα: EUR 59.00

πρότυπο Tap

Συμπ. Premium Πατήστε Τιμή /

Τιμή / μονάδα: EUR 39.00

μονάδα: EUR 99.00

Τιμή / μονάδα: EUR 29.00

RP1000 / PDT
Premium Tap
... Έρχεται πλήρης με λάστιχο ποτών, μόνωση,
κάλυμμα, πιέστε και σύνδεσμος

Τιμή / Uni .: EUR 69,00
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Αξεσουάρ πίεσης για ποτά με CO2 ...

RP1101SF

Στοιχείο RP1101SF & RP1102HIWI
επισυνάπτεται στην 11-λίτρων δοχείο

CO2-Φιαλών
. . . γκρι με περιστροφική βαλβίδα, με τεχνική

Στοιχείο RP1101SF (CO2Gas
Cylinder, Steel, 500 g)

έγκριση, Ø 60,3 mm, μήκος 401 mm, βάρος
2,17 Kg

Τιμή / μονάδα: EUR 39.00

RP1102HIWI
Μίνι CO2-Regulator 3 bar
. . . με βαλβίδα ασφαλείας, μανόμετρο εργασίας,
βαλβίδα διακοπής, πλήρης, με γραμμή πίεσης,
συσκευή αντεπιστροφής και NC ζεύκτη 7/16" .

Τιμή / μονάδα: EUR 69.00

Στοιχείο RP1102GN & Soda Λέσχη

Στοιχείο RP1102HIWI
Mini-CO2 ρυθμιστή 3 bar

CO2-κύλινδρος συνδέονται με

δοχείο 11 λίτρων

RP1102GN
CO2-Regulator 0-3 bar,
... ένα djustable από χειροτροχό, κατάλληλο για
φιάλες βαλβίδας CO2 αλουμινίου των συσκευών
φούσκα σόδας όπως «Soda Club» και «Soda
Stream». Ανταλλαγή μπουκάλι στα καταστήματα
δυνατό. Έτοιμο για σύνδεση με τη γραμμή και
ζεύκτη, κατάλληλο για δοχεία από χάλυβα
Rocket Pack.

Στοιχείο RP1102GN

Τιμή / μονάδα: EUR 110.00

CO2-ρυθμιστή για Soda-Club
φιάλη (Αλουμίνιο)

RP1000 / KDT
Αντισταθμιστής Χτυπήστε με βίδα

Στοιχείο RP1000 / KDT

ρύθμισης
... αυτό της βρύσης είναι υποχρεωτική όταν χρησιμοποιούν
το CO2 φιαλών αερίου στο σακίδιο ποτών. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εμπορευματοκιβώτια χάλυβα!

Τιμή / μονάδα: EUR 129.00
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Αξεσουάρ Πίεση για «κανένα ανθρακούχων» και
«Ανθρακούχα» αναψυκτικά Hot & Cold

RP1113 / PP
Χειροκίνητη αντλία αέρα, 8“ , Chrome, συμπερ.
στερέωσης μανίκι. Χρησιμοποιείται για να
δημιουργήσει την πίεση διανομής κατά τη διανομή
όλων ποτά, όπως η μπύρα, αναψυκτικά τύπου
κόλα, το κρασί, το χυμό, νερό, κ.λπ.

Παρέχεται πλήρης με συνδέσμους για το
αντίστοιχο μοντέλο σακίδιο.
Η αντλία συνδέεται με το άρθρο

Premium 11-λίτρων

Τιμή / μονάδα: EUR 79.00

RP1113 / PP-T
Αντλία αέρα όπως περιγράφεται ανωτέρω,
αλλά με T-συνδετήρα, για σύνδεση με 2
δοχεία ποτών.

Παρέχεται πλήρης με συνδέσμους για το
αντίστοιχο μοντέλο σακίδιο.

Τιμή / μονάδα: EUR 99.00

Air-Pump με την T-Connector

Αντλία με T-Connector συνημμένο
με το άρθρο Kombi 2χ 15-λίτρων

JP2201
Mini Air-αντλία, να παράγει την πίεση διανομής
για ποτά με CO2 στο προϊόν DPF100 και P2003.

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00

Mini Air-αντλία
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Πλήρωση Εξοπλισμός ...

RP1107
Βαρελίσια μπύρα Kit πλήρωσης

που αποτελείται από CO2-ρυθμιστή 0-6 / 3 bar,
σύνδεση σωλήνα CO2, συζευκτήρα δοχείου
(επίπεδες, καλάθι ή combi) με βαλβίδα
αντεπιστροφής, γραμμή ποτού incl. ζεύκτη και sniffer
βαλβίδα NC, 7/16" .

Τιμή / μονάδα: EUR 270,00

RP1106
Pre-Mix αναψυκτικών Πλήρωση Kit

. . . πλήρωση των δοχείων ποτών πακέτα
πυραύλων από ένα πρόμιγμα KEG της
βιομηχανίας ποτών. Σετ αποτελείται από
CO2-Regulator 010/7 bar, με βαλβίδα ασφαλείας,
με δείκτη περιεχόμενο κύλινδρο, με κάνουλες,
έτοιμο για σύνδεση με τη γραμμή πιέσεως incl.
βαλβίδα μη επιστροφής και της γραμμής ποτού με
NC σύζευξη μαύρο και εκπαιδευμένοι βαλβίδα NC
7/6" . Κατόπιν αιτήματος με CC-ζεύκτη διαθέσιμο!

Τιμή / μονάδα: EUR 220,00

RP1109
Πλήρωση-Χωνί, Ø 16 εκατοστά, από PE-HD
9507

. . . αντισυμβατικό πλήρωση του Rocket πακέτα
δοχείο ποτού μέσω του ανοίγματος στο χέρι από
χωνί με σύνδεση της γραμμής. Μειώνει την
δημιουργία αφρού!

Τιμή / μονάδα: EUR 20,00
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Πλήρωση Εξοπλισμός

RP1108
Υπερχείλιση Γραμμή μπύρα / Pre-Mix

Σετ αποτελείται από γραμμής ποτού (περ. 2
μέτρα), ζεύκτη NC μαύρο, βαλβίδα snifter NC,
7/16” . Προαιρετικά με πτέρυγα παξιμάδι 5/8" για
σύνδεση flash-ψύκτη ή UNEX σφιγκτήρα σωλήνα
για βαλβίδα αγγίζοντας σύνδεση.

Τιμή / μονάδα: EUR 79.00

RP1110
Snifter-Valve NC, 7/16“
(Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών)

Τιμή / μονάδα: EUR 49.00

Προαιρετικός εξοπλισμός: incl. γραμμή
υπερχείλισης (σημειο RP1108)
για την πλήρωση από KEG σε
συσκευασίες Rocket Container

RP1105 / PP
Picnic-αντλία με pistonpump
χειροκίνητες
... για τοποθέτηση σε ΚΕΓ, πλήρη μέταλλο έκδοση.
Κατευθύνετε αγγίζοντας μπύρα ΚΕΓ ή μεταφορά σε
πακέτα Rocket εμπορευματοκιβωτίων. Κρυώσει
βαρελάκι μπύρας από το ζυθοποιείο, Connect
πικνίκ-αντλία σε κατάλληλα συζευκτήρα δοχείου και
σύνδεση με το βαρελάκι μπύρας. Φρέσκια μπίρα
προέρχεται ήδη από τη βρύση.

Συνήθως παρέχεται με ζεύκτη επίπεδη τοποθέτηση βαρέλι. Εάν
απαιτείται άλλου είδους τοποθέτηση, παρακαλούμε
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με διάταξη!

Τιμή / μονάδα: EUR 129.00
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Διάφορα Rocket πακέτα Αξεσουάρ ...

TP3201
Κύπελλο Holding συσκευής

... για επαναχρησιμοποιήσιμα κύπελλα των 500 ml με /
χωρίς λαβή. Χωρητικότητα περίπου. 15-20 φλιτζάνια.
Μπορεί να συνδεθεί με την ζώνη ισχίου σχεδόν κάθε
σακίδιο ποτών. διάλυμα Εναλλακτικές διανεμητή όταν
χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα κύπελλα.

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00

TP3101
τσάντα αποβλήτων

... κατάλληλα με το άρθρο Twin-Pack, για την
απόρριψη των άδειων κουτιών / φιάλες. Εύκολη
εγκατάσταση και εκκένωση. Ένα υλικό ελαφρύ,
νερό και απωθεί τη βρωμιά.

Χρώμα: Μαύρο (νάιλον)

Διάσταση: H47 x W41 x D22 cm Βάρος (άδειο):
0,7 Kg
Twin-Pack incl. τσάντα αποβλήτων

Twin-Pack incl. τσάντα αποβλήτων

Promo-Flag στο Twin-Pack

Promo-σημαία σε Pro 11-λίτρων

Τιμή / μονάδα: EUR 39.00

RP2012 / PF
Σημαία με το τηλεσκόπιο πόλο

Στεγανή, εύκαμπτο σημαία Promo σε χρώμα
σήμα με τηλεσκόπιο πόλο κατασκευασμένα από
χάλυβα, περ. 140 cm μήκος, 2χ DIN Α4 φύλλο
τσέπες για ανταλλάξιμο διαφήμιση deco.
Κομμένες με φωτεινές λωρίδες.

Χρώμα: Νέον κίτρινο ή πράσινο Μέγεθος:
40/26 cm x 36 cm Υλικό: Νάιλον /
υφαντική επιφάνεια Βάρος: ca. 200 g

Τιμή / μονάδα: EUR 39.00
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Διάφορα Rocket πακέτα Αξεσουάρ ...

RP1115
Ποδιά Προμηθευτή,
Χωρίζεται σε τρεις μεγάλες θήκες για αξεσουάρ
υπηρεσία, λαθροθήρευε χρήματα, ανταλλακτικά
κύπελλα κ.λπ.

Χρώμα: Ασημί

Υλικό: Φορτηγό μουσαμάς Διαστάσεις: H24 x
W52 x D7 cm Καθαρή Τόμος: περίπου. 12
Λίτρα Βάρος (άδειο): 200 g

Τιμή / μονάδα: EUR 19.00

RP1116
Μεταφορές μονωτικό περίβλημα

με καπάκι. Κατάλληλο για περιέκτη
RP1104 / 11 (πρότυπο και βαρύτητας).

Χρωμα μαυρο

Υλικό: Νάιλον / Αφρός Υλικά Διάσταση: H 41
cm, Ø 26 cm Βάρος: 680 g

Τιμή / μονάδα: EUR 29.00
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Πακέτα Rocket Όροι και Προϋποθέσεις
εικόνες: Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στη μορφή, τη λειτουργία και τον εξοπλισμό των προσφερόμενων άρθρα μας.

Ναυτιλία και τον ΦΠΑ: Η αποστολή είναι πρώην γραφείο πωλήσεων Φρανκφούρτη / Μάιν συν το νόμιμο ΦΠΑ. (Επί του παρόντος 19%), καθώς και έξοδα αποστολής και
συσκευασίας.

Παράδοση και Πληρωμή: Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, το τιμολόγιο μας οφείλεται καθαρό εντός 30 ημερών, με την προϋπόθεση ότι όλα τα προηγούμενα τιμολόγια έχουν
καταβληθεί. Για τους νέους πελάτες αποκλειστικά μέσω προκαταβολής ή η παράδοση είναι με αντικαταβολή.

Ημερομηνία παράδοσης: Πρότυπο άρθρα και μικρές ποσότητες συνήθως μέσα σε 3-5 ημέρες μετά από την παραλαβή της παραγγελίας. Προσπαθούμε να συμμορφωθούν με την
μικρότερη αιτήματα παράδοση, όμως, που προορίζονται για μας.

Ειδικές εντολές: Αν είναι δυνατόν, όμως, ένα μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης και το πρόσθετο κόστος επιπλέον χρέωση είναι υποχρεωτικά. Ανταλλαγή αποκλείεται εδώ.

Παράδοσης και πληρωμής για ειδικές παραγγελίες: 50% της ακαθάριστης αξίας της παραγγελίας όταν τοποθετείται η διαταγή. Στην περίπτωση των ειδικών παραγγελιών,
της παραγωγής ξεκινά μόνο μετά την παραλαβή της πληρωμής προς τα κάτω. 50% πριν από την παράδοση. Επιστροφή και ανταλλαγή αποκλείονται για custom-made
προϊόντων

Ενοικίαση αμοιβές: Κατανοήσουν τους εαυτούς τους καθώς και το νομικό ΦΠΑ. (Σήμερα 19%), τη συσκευασία και τα έξοδα αποστολής. Η τιμή ενοικίασης περιλαμβάνει
τον τελικό καθαρισμό των ενοικιαζόμενων ειδών και αξεσουάρ.

Η αποστολή των ενοικιαζόμενων προϊόντων: πραγματοποιείται από την υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων UPS ή άλλη παρόμοια ναυτιλιακή εταιρεία από το γραφείο
πωλήσεων στη Φρανκφούρτη / Μάιν. Η παράδοση των ενοικιαζόμενων προϊόντων πραγματοποιείται συνήθως 1 εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της ενοικίασης, εκτός αν
συμφωνηθεί διαφορετικά.

Η παράδοση και η πληρωμή για ενοικίαση: Το μίσθωμα οφείλεται μετά την επιστροφή των ενοικιαζόμενων προϊόντων, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του
τιμολογίου. Έχουμε υπολογίσει τις τιμές μας ενοικίασης χωρίς έκπτωση και, επομένως, δεν παρέχουν καμία έκπτωση.

Επιστροφή των ενοικιαζόμενων προϊόντων: Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει τα ενοικιαζόμενα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σε εύθετο χρόνο.
Ενοικίαση στοιχεία πρέπει να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων σε
αντάλλαγμα, προεπιλογή τέλη θα άλλως να διεκδικηθεί.

Πνευματική ιδιοκτησία: Η εταιρεία Szabó πακέτα πυραύλων μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις παραβάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας σε παραδοθούν έγγραφα, όπως, για παράδειγμα: καμία ευθύνη μπορεί να γίνει αποδεκτή για γράμματα, τα λογότυπα, σχέδια, φωτογραφίες, κλπ Όλες οι αξιώσεις κατά
Szabó Πακέτα Rocket για τους λόγους από μια τέτοια προσβολή των δικαιωμάτων βαρύνουν απευθείας από τον πελάτη.

Τιμές: Όταν εμφανιστεί ένα νέο τιμοκατάλογο, το παλιό τιμοκατάλογο χάνει την ισχύ της. Εν τω μεταξύ, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνει αλλαγές τιμών
λόγω των συνθηκών της αγοράς.
Παράπονα: Η προθεσμία για την ανάκληση / επιστροφής για τους καταναλωτές σύμφωνα με § 355 (2) BGB είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία της δελτίο αποστολής /
τιμολογίου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αχρησιμοποίητα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε εμάς στην αρχική τους συσκευασία. Επιστροφή μεταχειρισμένων
αγαθών αποκλείεται! Μόνο μετά τον έλεγχο τα επιστρεφόμενα προϊόντα, η αξία των αγαθών θα πρέπει να αποδοθούν. Συσκευασία και τα έξοδα αποστολής δεν
επιστρέφονται. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής για συναλλαγές με τους επιχειρηματίες ή / και τους
υπεύθυνους επιχειρήσεων.

ζημιές κατά τη μεταφορά: Οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια υπηρεσία παράδοσης και αναφέρονται εκεί για την επιστροφή με
τη βοήθεια μιας έκθεσης ζημιές.

Ευθύνη: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση άρθρα μας ή πιθανή απώλεια των κερδών οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, που λείπουν ή ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, μετεγκατάσταση
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ή ακύρωση της εκδήλωσης, λείπει η έγκριση μπαρ, κλπ Ούτε αξιώσεις για αποζημίωση, ούτε μείωση του μισθώματος μπορεί να υποστηριχθεί εδώ. Η ενοικίαση
στοιχείο πρέπει να ελέγχεται πριν από τη χρήση και τυχόν παράπονα ή ασάφειες πρέπει να κοινοποιείται στον εκμισθωτή χωρίς καθυστέρηση. Οι καταγγελίες που
έλαβε στη συνέχεια δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Το ενοικιαζόμενο στοιχείο είναι ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση εκ προθέσεως φθοράς ή απώλειας των
ενοικιαζόμενων προϊόντων, ο ενοικιαστής είναι πλήρως υπεύθυνος.

Εγγύηση: 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, έναντι ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλη επεξεργασία ή υλικές ελλείψεις. Δεν αξίωση εγγύησης σε
περίπτωση λανθασμένου χειρισμού, χρήσης ή αποθήκευσης, καθώς και στην περίπτωση τη δική αναμόρφωση ή επαναλάβει.

Παρακράτηση της κυριότητας: Τα αγαθά που παραδόθηκαν παραμένουν ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Τόπος εκπλήρωσης: Frankfurt / Main είναι ο τόπος εκπλήρωσης και συμφώνησε τόπο δικαιοδοσίας για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μαζί μας.

Εταιρικό Προφίλ:
Πακέτα Rocket Ποτά σακίδιο Συστήματα Εγγεγραμμένοι
Δικαιούχος: Dezso Szabo Sossenheimer Weg 48
D-65929 Frankfurt / Main, Γερμανία
E-Mail: info@rocketpacks.de Τηλέφωνο:
+49 (0) 69 95297708 Φαξ .: +49 (0) 69
95297709
Business Object:
Η παραγωγή και το εμπόριο των ποτών Σακίδια & Προμηθευτή Δίσκοι

Πληροφορίες Τράπεζας:

Postbank AG, 60320 Φρανκφούρτη

IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

Από το 2019

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές

54

