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Pagrindinis 15 litrų "Negazuotas Gėrimai"
Universalus gėrimai kuprinė, su gera izoliacija (iki 2 valandų). Kuprinė viršelis identiškos Premium modelių. Bet įrengta plastiko Gėrimų tara 15-litre.
Gali būti naudojamas vis dar gėrimų, karšto ir šalto. Mažomis starteris gėrimų kuprinė!

Standartinė Bakstelėkite
Iliustracija: Prekės funkcijas
Nieko-gazuotų gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite

Lanksti reklama apdaila iki
popieriaus spausdina atsilieka folija

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė arba juoda
- Kuprinės matmenys: H 54 x P 42 x D 22 cm
- Svoris (neįdėtas): 3,8 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): O 44,5 x I 60 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 120-300 ml
- Gėrimų tara: maisto produktų, atitinkančių plastiko (PE) 15-L turinys
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekiniai krepšiai (material & Spalva tokia pati kaip kuprinė)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 249,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 289,00 LTL
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Pagrindinis 15 litrų "gazuotų gėrimų"
Universalus gėrimai kuprinė, su gera izoliacija (iki 2 valandų). Kuprinė viršelis identiškos Premium modelių. Bet įrengta plastiko Gėrimų tara 15-litre.
Gali būti naudojamas vis dar gėrimų, karšto ir šalto, taip pat gazuotų gėrimų. Mažomis starteris gėrimų kuprinė!

Standartinė Bakstelėkite
Iliustracija: Prekės funkcijas
Nieko-gazuotų gėrimų

Rankinis oro siurblys prijungtas prie
Aukščiausios Bakstelėkite

kuprinės diržo

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė arba juoda
- Kuprinės matmenys: H 54 x P 42 x D 22 cm
- Svoris (neįdėtas): 3,8 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): O 44,5 x I 60 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 120-300 ml
- Gėrimų tara: Maistas tinka plastiko (PE) 15-L turinys
- Rankinis oro siurblys su slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekiniai krepšiai (material & Spalva tokia pati kaip kuprinė)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * Ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 319,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 359,00 LTL
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Aukščiausios 5 litrų "Negazuotas Gėrimai"
Mažas versija visuotinai taikomų gėrimų kuprinės. Kieta, tvirta gėrimų kuprinės su mažo svorio ir gero izoliacija (iki 2 valandų). Gali būti naudojamas
visiems "dar" gėrimai, karštas ir šaltas. Tinka nekomplikuota ir greitai gėrimų paslauga.

Iliustracija: Prekės funkcijas
Standartinė Bakstelėkite

Aukščiausios Bakstelėkite

Nieko-gazuotų gėrimų

Lanksti reklama apdaila popierine įdėklu už
folija

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 36 x P 31 x D 28 cm
- Svoris (neįdėtas): 4,0 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 30,5 x L 64,5 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 90-150 ml
- Gėrimų indas: AFG Konteinerių NC (plieno), gravitacijos maitinamu, 5 litro turinys
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekiniai krepšiai (material & Spalva tokia pati kaip kuprinė)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * Žr iliustracijoje

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 299,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 339,00 LTL
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Aukščiausios 5 litrų "gazuotų gėrimų"
Mažas versija visuotinai taikomų gėrimų kuprinės. Kieta, tvirta gėrimų kuprinės su mažo svorio ir gero izoliacija (iki 2 valandų). Gali būti naudojami
aptarnauti visus "gazuotas ir dar" gėrimai, karštas ir šaltas tipus. Tinka nekomplikuota ir greitai gėrimų paslauga.

Standartinė Bakstelėkite

Iliustracija: Produkto funkcijos ir gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite
Lanksti reklama apdaila popierine įdėklu už
folija

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 36 x P 31 x D 28 cm
- Svoris (neįdėtas): 4,0 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 30,5 x L 64,5 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 90-150 ml
- Gėrimų indas: AFG Konteinerių NC (plieno), 5 litro turinys
- Rankinis oro siurblys su slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekiniai krepšiai (material & Spalva tokia pati kaip kuprinė)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * Žr iliustracijoje

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 369,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 409,00 LTL
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Aukščiausios kokybės 11 litrų "Negazuotas Gėrimai"
Visiškai kietas, tvirtas gėrimų kuprinės su mažo svorio ir gero izoliacija (iki 2 valandų). Gali būti naudojamas visose "Nieko-angliarūgštės" gėrimai,
karšto ir šalto tipų. Tinka nekomplikuota ir greitai gėrimų paslauga. Lengvai valdomas, greitai užpildymu ir valymo!

Standartinė Bakstelėkite
Iliustracija: Produkto savybės Nė-gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite
Taurė Dozatorius vienkartinių
puodelių 120-300 ml

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 54 x P 42 x D 22 cm
- Svoris (neįdėtas): 5,5 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): O 44,5 x I 60 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 120-300 ml
- Gėrimų indas: AFG Konteinerių NC (plieno), gravitacijos maitinamu, turinio 11-Litre (3 JAV-galonų)
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekiniai krepšiai (material & Spalva tokia pati kaip kuprinė)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 339,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 379,00 LTL
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Aukščiausios kokybės 11 litrų "gazuotų gėrimų"
Visiškai kietas, tvirtas gėrimų kuprinės su mažo svorio ir gero izoliacija (iki 2 valandų). Gali būti naudojamas visose "prisotintas anglies dvideginio ir
nė-gazuotų gėrimų", karšto ir šalto tipų. Tinka nekomplikuota ir greitai gėrimų paslauga. Lengvai valdomas, greitai užpildymu ir valymo!

Standartinė Bakstelėkite
Iliustracija: Produkto funkcijos ir gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite

Rankinis oro siurblys su slėgio
įranga
* Daugiau slėginiai įtaisai paprašius *

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 54 x P 42 x D 22 cm
- Svoris (neįdėtas): 5,5 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): O 44,5 x I 60 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 120-300 ml
- Gėrimų indas: AFG Konteinerių NC (plieno), turinio 11-Litre (3 JAV-galonų)
- Rankinis oro siurblys su slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekiniai krepšiai (material & Spalva tokia pati kaip kuprinė)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 409,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 449,00 LTL
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Pro 11 litrų "Negazuotas Gėrimai"
Įrodyta daugelį metų, Ultimate Mobilusis dozavimo įtaisas profesionaliam gėrimų paslauga. Ypač tvirta, patvarus ir labai izoliacinės (iki 3 valandų)
kuprinės statybos. Tinka universalios paraiškos išdavimo bereikšmis-gazuotų gėrimų karšto ir šalto.

Standartinė Bakstelėkite

Iliustracija: Produkto savybės Nė-gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite
Pro 11 litrų, apdraudžia profesionalų
prekės išvaizdos

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 52 x P 35 x D 35 cm
- Svoris (neįdėtas): 6,5 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 43 x L 79 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 120-300 ml
- Gėrimų tara: AFG Konteineris NC (plieno), sunkumas maitinamu, turinys 11-litrų (3-USGallons)
- Specialūs kuprinė Viršelis: Armuotas statybos aliuminio statramsčiai įtrauktas į nugarą
- Izoliacija Plius, iki 3 valandų ar daugiau per papildomą iso padengti gėrimų inde
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekiniai krepšiai (material & Spalva tokia pati kaip kuprinė)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * Žr iliustracijoje

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 409,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 449,00 LTL
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Pro 11 litrų "gazuotų gėrimų"
Įrodyta daugelį metų, Ultimate Mobilusis dozavimo įtaisas profesionaliam gėrimų paslauga. Ypač tvirta, patvarus ir labai izoliacinės (iki 3 valandų)
kuprinės statybos. Tinka universalios taikymo. Gali būti naudojama visų tipų gėrimo "gazuotas ir nė-angliarūgštės, karšto ir šalto.

Iliustracija: Produkto funkcijos ir gazuotų
Standartinė Bakstelėkite

Aukščiausios Bakstelėkite

gėrimų

Pro 11 litrų, apdraudžia profesionalų
prekės išvaizdos

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 52 x P 35 x D 35 cm
- Svoris (neįdėtas): 6,5 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 43 x L 79 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 120-300 ml
- Gėrimų tara: AFG Konteineris NC (plieno), turinys 11-litrų (3-USGallons)
- Rankinis oro siurblys su slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
- Specialūs kuprinė Viršelis: Armuotas statybos aliuminio statramsčiai įtrauktas į nugarą
- Izoliacija Plius, iki 3 valandų ar daugiau per papildomą iso padengti gėrimų inde
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * Žr iliustracijoje

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 479,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 519,00 LTL
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Pro 19 litrų "Negazuotas Gėrimai"
Įrodyta daugelį metų, Ultimate Mobilusis išpilstymo įrenginys profesionaliam gėrimų tarnybos, kaip XL plius dydis. Ypač tvirta, patvarus ir labai
izoliacinės (iki 3 valandų) kuprinės statybos. Tinka atsisakyti visų bereikšmis-gazuotų gėrimų rūšių karštas ir šaltas.

XL-Variantas Mobile gėrimų
teikimo!

Standartinė Bakstelėkite
Iliustracija: Produkto savybės Nė-gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 72 x P 35 x D 35 cm
- Svoris (neįdėtas): 8,5 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 63 x L 77,5 cm
- Taurė Dozatorius: Smėlis / balta, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 350-710 ml.
- Gėrimų tara: AFG Konteineris NC (plieno), sunkumas maitinamu, turinys 19-litrų (5-USGallons)
- Specialūs kuprinė Viršelis: Armuotas statybos aliuminio statramsčiai įtrauktas į nugarą
- Izoliacija Plius, iki 3 valandų ar daugiau per papildomą iso padengti gėrimų inde
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 489,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 529,00 LTL
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Pro 19 litrų "gazuotų gėrimų"
Įrodyta daugelį metų, Ultimate Mobilusis išpilstymo įrenginys profesionaliam gėrimų tarnybos, kaip XL plius dydis. Ypač tvirta, patvarus ir labai
izoliacinės (iki 3 valandų) kuprinės statybos. Tinka atsisakyti visų gazuotų ir nė-gazuotų gėrimų, karšto ir šalto tipus.

XL-Variantas Mobile gėrimų
teikimo!

Standartinė Bakstelėkite
Iliustracija: Produkto funkcijos ir gazuotų
gėrimų

Rankinis oro siurblys su slėgio
Aukščiausios Bakstelėkite

įranga
* Daugiau slėginiai įtaisai paprašius *

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 72 x P 35 x D 35 cm
- Svoris (neįdėtas): 8,5 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 63 x L 77,5 cm
- Taurė Dozatorius: Smėlis / balta, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 350-710 ml.
- Gėrimų tara: AFG Konteineris NC (plieno), turinys 19-litrų (5-USGallons)
- Rankinis oro siurblys su slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
- Specialūs kuprinė Viršelis: Armuotas statybos aliuminio statramsčiai įtrauktas į nugarą
- Izoliacija Plius, iki 3 valandų ar daugiau per papildomą iso padengti gėrimų inde
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 559,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 599,00 LTL
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Kombi 2x 11 litrų "Negazuotas Gėrimai"
Mobilus dozavimo sistema Professional gėrimų teikimo. Leidžia tarnauti 2 tipų gėrimų iš kuprinės sistemą. Ypač tvirta, patvarus ir labai izoliacinės (iki
3 valandų) kuprinės statybos. Versija tinka dozuoti bereikšmis-gazuotų gėrimų, karšto ir šalto.

Standartinė Bakstelėkite

Iliustracija: Produkto savybės Nė-gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite
2 atskirai izoliuoti gėrimai
konteineriai 11 litrų

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 52 x P 52 x D 32 cm
- Svoris (neįdėtas): 11,0 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 44 x L 91 cm
- Taurė Dozatorius: Smėlis / balta, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 350-710 ml.
- Gėrimų Konteinerių (2x): AFG Konteinerių NC (plieno), gravitacijos maitinamu, turinio 11-Litre (3 JAV-galonų)
- Specialūs kuprinė Viršelis: Armuotas statybos aliuminio statramsčiai įtrauktas į nugarą
- Izoliacija Plius, iki 3 valandų ar daugiau per papildomą iso padengti gėrimų inde
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 529,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 609,00 LTL
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Kombi 2x 11 litrų "gazuotų gėrimų"
Mobilus dozavimo sistema Professional gėrimų teikimo. Leidžia tarnauti 2 tipų gėrimų iš kuprinės sistemą. Ypač tvirta, patvarus ir labai izoliacinės (iki
3 valandų) kuprinės statybos. Versija tinka dozuoti visų tipų gazuotas ir nė-gazuotų gėrimų, karšto ir šalto.

Standartinė Bakstelėkite

Iliustracija: Produkto funkcijos ir gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite

2 atskirai izoliuoti gėrimai
konteineriai 11 litrų

Rankinis oro siurblys su slėgio
įranga

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 52 x P 52 x D 32 cm
- Svoris (neįdėtas): 11,0 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 44 x L 91 cm
- Taurė Dozatorius: Smėlis / balta, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 350-710 ml
- Gėrimų Konteinerių (2x): AFG Konteinerių NC (plieno), turinio 11-Litre (3 JAV-galonų)
- Rankinis oro siurblys su PVM. T-Šakotuvas kaip slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
- Specialūs kuprinė Viršelis: Armuotas statybos aliuminio statramsčiai įtrauktas į nugarą
- Izoliacija Plius, iki 3 valandų ar daugiau per papildomą iso padengti gėrimų inde
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 619,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 699,00 LTL
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Kombi 2x 15 litrų "Negazuotas Gėrimai"
Mobili išpilstymo sistema su dviem plastiko konteineriai (PE) turi būti ištuštinti, nepriklausomai vienas nuo kito. Su šiuo kompaktišku gėrimų kuprinė
modelio, du skirtingi gėrimai gali būti patiekiami vienu metu. Versija tinka apsieiti nė vienas-gazuotų gėrimų, karšto ir šalto. Mažas svoris ir didelės
apkrovos talpa apdrausti nesudėtingus gėrimų teikimo. Greitai užpildyti ir pradėkime tarnyba ...

Kompaktiškas gėrimų kuprinės su dviem
gėrimų taros kiekvienas 15 litrų,
pagamintas iš plastiko

Standartinė Bakstelėkite

Iliustracija: Produkto savybės Nė-gazuotų
gėrimų

Aukščiausios Bakstelėkite

Lengvas kuprinė Aukštos
keliamoji galia

Produkto savybės / Techniniai duomenys:

Prieinamumas paprašius!
- Medžiaga: Nailonas 7575 SUPRA-Tex
- Standartinė spalva: raudona arba juoda
- Kuprinės dimensijos: H 52 x P 36 x D 40 cm
- Svoris (neįdėtas): 5,2 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 43,5 x L 87,5 cm
- Taurė Dozatorius: Smėlis / balta, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 350-710 ml
- Gėrimų tara (2x): Maistas / tinkamo gėrimo plastiko (PE) turinys 15 litrų
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 329,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 409,00 LTL
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Kombi 2x 15 litrų "gazuotų gėrimų"
Mobili išpilstymo sistema su dviem plastiko konteineriai (PE) turi būti ištuštinti, nepriklausomai vienas nuo kito. Su šiuo kompaktišku gėrimų kuprinė
modelio, du skirtingi gėrimai gali būti patiekiami vienu metu. Versija tinka apsieiti nė vienas-gazuotų gėrimų, karšto ir šalto. Mažas svoris ir didelės
apkrovos talpa apdrausti nesudėtingus gėrimų teikimo. Kai naudojate oro siurblys su T-jungtis, kuprinė taip pat tinka dozuoti gazuotų gėrimų.

Naudojant oro siurblys taip pat tinka
CO2 operacijos!

Standartinė Bakstelėkite

Iliustracija: Produkto funkcijos ir gazuotų
gėrimų

Lengvas kuprinė Aukštos
keliamoji galia
Aukščiausios Bakstelėkite

Produkto savybės / Techniniai duomenys:

Prieinamumas paprašius!
- Medžiaga: Nailonas 7575 SUPRA-Tex
- Standartinė spalva: raudona arba juoda
- Kuprinės dimensijos: H 52 x P 36 x D 40 cm
- Svoris (neįdėtas): 5,2 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 43,5 x L 87,5 cm
- Taurė Dozatorius: Smėlis / balta, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 350-710 ml
- Gėrimų tara (2x): Maistas / tinkamo gėrimo plastiko (PE) turinys 15 litrų
- Rankinis oro siurblys su PVM. T-Šakotuvas kaip slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga įsk. Standartinė Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 418,00 LTL

Įranga įsk. Aukščiausios Bakstelėkite

Kaina / vienetai: 498,00 LTL
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Kombi 2x 5 litrų "gazuotu ar Gėrimai"
Gėrimų kuprinės su izoliacija (iki 1-2 valandas). Aptarnauti dviejų tipų produktus iš kuprinės. Pageidautina tinka šaltų gėrimų. Gravitacijos FED
operacija bereikšmis-gazuotų gėrimų, nereikia naudoti papildomo slėgio įranga. Atklijuoti gazuotų gėrimų, papildoma slėginė įranga turi būti
eksploatuojamas. Mechaninis oro siurblys su T-sankaba tinkamiausias būdas šiam tikslui. Idealiai tinka greitam gėrimų paslaugoms!

Porcija 2 gėrimų rūšių
iš vienos kuprine ...

Iliustracija: Produkto

Iliustracija: Produkto

savybės Nė gazuotų gėrimų

funkcijos ir gazuotų gėrimų

... pageidautina tinka

už šaltų gėrimų!

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: Sidabrinė / Juoda
- Kuprinės matmenys: H 36 x P 31 x D 28 cm
- Svoris (neįdėtas): 2,0 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 30,5 x L 64,5 cm
- Taurė Dozatorius: Skaidri, plastiko, tinka vienkartiniai puodeliai 120-300 ml
- Gėrimų tara (2x): Maistas / tinkamo gėrimo plastiko (PE) kiekis 5 litrų
- Rankinis oro siurblys su PVM. T-Šakotuvas kaip slėginių įrenginių (tinka bet kokio gėrimo rūšies)
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Įranga "Negazuotas Gėrimai"

Kaina / vienetai: 239,00 LTL

Įranga "gazuotų gėrimų"

Kaina / vienetai: 329,00 LTL
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Alkoholis Pack-Pramogos 5 litrų
"Negazuotas / Gazuoti gėrimai"
Paprasta gėrimų kuprinė, sergantiems vidutinio sunkumo izoliacija, tinka bet įdomus proga. Pageidautina tinka šaltų gėrimų. Dėl vis dar gėrimų,
ištuštinus dirba per Gravity maitinamą - jokių papildomų slėgio aksesuarai reikalingas. Kai naudojate kuprinė su gazuotų gėrimų, mini Oro siurblys turi
būti eksploatuojamas taip slėgio aksesuaras.

Iliustracija: Produkto funkcijos ir

Iliustracija: Produkto savybės

gazuotų gėrimų

Nė-gazuotų gėrimų

Operacija su Mini-Air-Pump
kaip slėginių įrenginių

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Nailonas 7575 SUPRA-Tex
- Standartinė spalva: Pilka / Juoda (likusi akcijų kai RAUDONA)
- Kuprinės matmenys: H 36 x P 27 x D 17 cm
- Svoris (neįdėtas): 1,2 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 31 x L 46 cm
- Gėrimų tara (2x): Maistas / tinkamo gėrimo plastiko (PE) kiekis 5 litrų

- Puodelio laikiklis ant peties dirželiu (idealiai tinka 200 ml puodeliams)
- Reikalingas CO2 operacijos: Mini oro siurblys (mechaninis, rankinis valdymas)

Įranga "Negazuotas Gėrimai"

Kaina / Vienetas: 79,00 LTL

Įranga "gazuotų gėrimų"

Kaina / Vienetas: 99.00 LTL
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Šalis Pack 5 litro alaus skardinės iš prekybos centro ...
paprastas gėrimas kuprinė, sergantiems vidutinio sunkumo izoliacija (kuprinė kaip Drink-pack-Fun), gali būti naudojama 5 litrų alaus skardinės iš
prekybos centrų. Pristatymas įsk. gali pažaboti ir paliesdami alaus skardinę, prijungto gėrimų liniją su standartiniai vienviečiai pusės Bakstelėkite ir
Mini-Air-Pump kaip slėginių įrenginių.

PASTABA!

Tik Alaus skardinės su guminiu kamščiu nuo WECOMATIC gali būti naudojamas!

WECOMATIC gumos-kamštis

Taikymo sritis tiekimo: Šalis-Pack 5
litrų ALU Alus

Áranga / Technische Daten:

* Alus nėra įtraukta *
- Medžiaga: Nailonas 7575 SUPRA-Tex
- Standartinė spalva: Pilka / Juoda
- Kuprinės matmenys: H 36 x P 27 x D 17 cm
- Svoris (neįdėtas): 0,8 kg
- Skelbimai paviršiaus (mato folija paviršiaus): H 31 x L 46 cm
- Kolonėlių komplektas: viena ranka čiaupo, Stovai, gali pažaboti Mini oro siurblys (žr paveikslėlį aukščiau viduryje)
- Becherhalterung AM Schultergurt (idealus für 200 ml Trinkbecher
- Puodelio laikiklis ant peties dirželiu (idealiai tinka 200 ml puodeliams)

Kaina / Vienetas: 89,00 LTL
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Raketų bokštas - vieną 3 litrų
Raketų bokštas Vienvietis yra už Maisto tiekimas organizuojamų pobūvių akcentas. Įrengtas vienas nedūžtančia gėrimų vamzdžio pagamintas iš plastiko
(PE), turinio vamzdžių 3 litrų. Įskaitant vidaus vėdinimą (IceTube) ir Pilstymo įrenginys, tai ypač lengvos kuprinė yra akių gaudytojas ir ...

garantuojama apyvarta patalpų Įvykio maitinimo!

Jūsų įvaizdį optimaliai
atstovavo

Skirtas naudoti su ledo
vamzdelis tik 2 litrų talpos iš
gėrimų vamzdis

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: Sidabrinė / Juoda
- Kuprinės matmenys: H 60 x P 32 x D 11 cm
- Ilgis gėrimai Tube: 70 cm (su kalibravimu litre) ir įtraukti gėrimų linija su čiaupo
- Ilgis Ice-Tube: 60 cm
- Svoris (neužpildytos): 1,7 kg
- Reklama Paviršius: 1x O 54 x L 10 cm ir 1x H 14 x L 23 cm
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Kaina / vienetai: 189,00 LTL
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Raketų bokštas - dviguba 2x 3 litrų
Raketų bokštas Vienvietis yra už Maisto tiekimas organizuojamų pobūvių akcentas. Sumontuoti du nedūžtančia gėrimų vamzdžio pagamintas iš plastiko
(PE), turinio kiekvieno vamzdžio 3 litrų. Įskaitant vidaus vėdinimą (IceTube) ir Pilstymo įrenginys, tai itin lengvas kuprinė yra akių gaudytojas ir ...

garantuojama apyvarta patalpų Įvykio maitinimo!

Jūsų įvaizdį optimaliai
atstovavo

Skirtas naudoti su ledo
vamzdelis tik 2 litrų talpos iš
gėrimų vamzdis

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: Sidabrinė / Juoda
- Kuprinės matmenys: H 60 x P 32 x D 11 cm
- Ilgis gėrimai Tube: 70 cm (su kalibravimu litre) ir įtraukti gėrimų linija su čiaupo
- Ilgis Ice-Tube: 60 cm
- Svoris (neužpildytos): 2,7 kg
- Reklama Paviršius: 1x O 54 x L 10 cm ir 1x H 14 x L 23 cm
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (L maždaug. 140 cm) * ne iliustruoja

Kaina / vienetai: 299,00 LTL
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Dvivietis Pack - skardinės ir buteliai kuprinė
Apšiltintas dviguba paketas yra idealus mobili paskirstymo sistema komercinių gėrimų skardinių ir butelių (PET arba stiklo) iki 500 ml, o taip pat ir
supakuotų gaminių iš maisto ir ne maisto sektoriuje. Puikiai tinka papildyti ir padidinti skatinimo ir prekybos pajėgumus. Lengvas užpildymas ir
tvarkymas!

Twin Pack gali būti konvertuojamos į gėrimų kuprinė aptarnauti į puodelius.
Tiesiog kreipkitės į mus dėl sprendimų ir kainas.

2 kamera prietaisas su keliamosios
galios 15 skardinių ar butelių
iki 500 ml kiekvienas

Dvivietis paketas su atliekų maišą
šalinimo tuščią konteinerį

Lankstūs keičiamų reklamos
pranešimai!

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: Sidabrinė
- Kuprinės matmenys: H 60 x P 35 x D 30 cm
- Svoris (neužpildytos): 4,0 kg
- Reklamos Paviršiaus (reversas): H 52 x W 30 cm
- Reklamos Paviršius: 2x H 38 x P 22 cm
-

Pardavėjo Prijuostė su visais mokesčiais. 3 priekinės kišenės (Medžiaga & Spalva toks pat, kaip kuprinės)

- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (ne iliustruoja). Atliekų krepšys (pavaizduota viršuje, kairėje).

Kaina / vienetai: 249,00 LTL

(Atliekų krepšys - Kaina / vienetai 39,00 EUR)
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BT4002 - Pardavėjo dėkle diskusijų su dangčiu
Izoliuotieji Pardavėjo dėklas tinka daugeliui programų. Aukštos kokybės medžiagos ir darbo kokybė užtikrina stabilumą ir ilgaamžiškumą. Nuimamas
liftas viršų dangtelis, pečių diržų sistema su reguliuojamu pečių trinkelėmis nugaros skersai, užtikrina aukščiausią dėvėjimo komfortą. Su dviem
šoninėmis kišenėmis ne dėl paslaugų priedų ar pinigų brakonieriauti. Priekiniai ir dangtis (viduje) galima dekoruoti reklamos tikslais. Kai naudojamas
dėkle su dangteliu taip pat tinka platinimo ledų produktų!

15 duobučių įterpti stabilizavimo iš
skardinės, buteliai ir puodeliai

Ergonomiškas peties dirželis sistema

Kiaurymės Ø 70 mm, Aukštis 50 mm,

su reguliuojamu pečių padas

Apdaila (kambario daliklis),
išlaiko dėklas švarų

Reklaminių pranešimų
Pakeliamų dangtis visiškai Removeable

Lanksti pokytis

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė (kiti galimi spalvos nuo kiekybės 50 vienetų)
- Lėkštinės matmenys: H 20 x P 39 x D 39 cm
- Svoris (neužpildytos): 2,2 kg
- Grynasis Kiekis: 25 litrų
- Reklamos Paviršiaus (priekiniai): H 13 x W 69 cm
- Reklamos paviršius (viduje dangteliu): H 12 x W 31 cm
- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (ne iliustruoja).

Įranga su intarpu (kambario separatoriaus) Kaina / vienetai: 139,00 LTL
15 duobučių Įdėkite

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL
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BT4003 - Pardavėjo dėkle diskusijų XL su dangčiu
Izoliuotieji Pardavėjo dėklas tinka daugeliui programų. Aukštos kokybės medžiagos ir darbo kokybė užtikrina stabilumą ir ilgaamžiškumą. Nuimamas
liftas viršų dangtelis, pečių diržų sistema su reguliuojamu pečių trinkelėmis nugaros skersai, užtikrina aukščiausią dėvėjimo komfortą. Su dviem
šoninėmis kišenėmis ne dėl paslaugų priedų ar pinigų brakonieriauti. Priekiniai ir dangtis (viduje) galima dekoruoti už reklamos tikslais. Kai naudojate
dėklas su dangteliu taip pat tinka platinimo ledų produktų!

Ypač tinka naudoti su 500 ml skardines ir butelius!

15 duobučių įterpti stabilizavimo iš
skardinės, buteliai ir puodeliai

Kiaurymės Ø 70 mm, Aukštis 50 mm,

Ergonomiškas peties dirželis sistema

su reguliuojamu pečių padas

Reklaminių pranešimų

Apdaila (kambario daliklis),

Lanksti pokytis

išlaiko dėklas švarų

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė (kiti galimi spalvos nuo kiekybės 50 vienetų)
- Lėkštinės matmenys: H 30 x P 39 x D 39 cm
- Svoris (neužpildytos): 3,0 kg
- Grynasis Kiekis: 40 litrų
- Reklamos Paviršiaus (priekiniai): H 23 x W 69 cm
- Reklamos paviršius (viduje dangteliu): H 12 x W 31 cm
- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (ne iliustruoja).

Įranga su intarpu (kambario separatoriaus) Kaina / vienetai: 149,00 LTL
15 duobučių Įdėkite

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL
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BT4001 - Pardavėjo dėklas Klasikinis su dangčiu
Didelės talpos Pardavėjo dėklas, termo izoliacija, už įvairiausiuose taikymuose. Aukštos kokybės medžiagos ir darbo kokybė užtikrina stabilumą ir
ilgaamžiškumą. Nuimamas liftas viršų dangtelis, pečių diržų sistema su reguliuojamu pečių trinkelėmis nugaros skersai, užtikrina aukščiausią dėvėjimo
komfortą. Su dviem šoninėmis kišenėmis ne dėl paslaugų priedų ar pinigų brakonieriauti. Priekiniai ir dangtis (viduje) galima dekoruoti reklamos
tikslais. Kai naudojate dėklas su dangteliu taip pat tinka platinimo ledų produktų!

Didelės talpos Pardavėjo dėklas

su izoliacija

Apdaila (kambario daliklis) išlaiko

dėklo tvarkinga

24 duobučių Įdėkite

Reklamos Lanksti pokytis

Kiaurymės Ø 70 mm, Aukštis 50 mm,

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė (kiti galimi spalvos nuo kiekybės 50 vienetų)
- Lėkštinės matmenys: H 23 x P 57 x D 41 cm
- Svoris (neužpildytos): 2,8 kg
- Grynasis Kiekis: 45 litrų
- Reklamos Paviršiaus (priekiniai): H 14 x W 50 cm
- Reklamos paviršius (viduje dangteliu): 2x H 20 x W 50 cm
- Reklama paviršius (šalutinį maišelius): 2x H 12 x W 34 cm
- Pasirenkamas priedas: Akcija-Flagg įsk. teleskopą kotas (ne iliustruoja).

Įranga su intarpu (kambario separatoriaus) Preis / Stück: 179,00 LTL
24 duobučių Įdėkite

Preis / Stück: 29.00 LTL
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EVT2010 - ledai-krepšys su visais mokesčiais. 2 Aušinimo elementai
Termo-izoliuotas Ledų-krepšys su dviem šaldymo elementais įtraukti. Lanksti 4-dalis kamera padalinys viduje, dvi šoninės kišenės lauko,
reguliuojamas diržas per petį su tekstilės apsaugos. Pakeliamų dangtis su oro apsauga iš šonų ir magnetinio sagtimi. Idealiai tinka ledų ar kitų šaldytų
produktų platinimą.

Atmosferiniam / trukdžiai

Idealiai tinka Ice Cream

apsauga

paskirstymas

4-dalis kamera įrenginys

Įskaitant 2 vėsinimo elementai

Reklamos Lanksti pokytis

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Sunkvežimis Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: sidabrinė (kiti galimi spalvos nuo kiekybės 50 vienetų)
- Krepšys dimensijos: H 37 x P 25,5 x D 25 cm
- Svoris (su vėsinimo elementai.): 3,2 kg (. Svoris be vėsinimo elementai 1,4 kg)
- Grynasis Kiekis: 20 litrų
- Reklamos Paviršiaus (priekiniai): H 15,5 x P 33 cm
Krepšys su visais mokesčiais. 2 VAMUS Aušinimo elementai

Kaina / vienetai: 129,00 LTL

VAMUS šaldymo elemento -21 ° C, 28x20x2 cm Kaina / Vienetas: 12,00 EUR
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EB4003 - ledai Vending dėžutė su stumdomomis Dangtis
Ergonomiška pardavėjo dėklas modelis, dvisieniais su putplasčio plokščių geriau izoliacija. Įrengta su 4-puikų diržas per petį sistemos. Praktiškas
stumdomas dangtelis (nuimamas), neleidžia greitą temperatūros nuostoliai vidaus ir užtikrina optimalų valdymą.

Idealiai tinka ledų ir šaldytų produktų!
Ledai-dėklas su stumdomas
dangčio, peties 4 punktų
dirželis ir plėvelės maišelis

Ledai-dėklas be. Plėvelės maišelis ir
stumdomas dangtelis

Ergonomiškas 4-taškas

petnešėlė

Stumdomas dangtelis Removeable

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
Standartinė spalva: Balta
Medžiaga: PE plastikų
Matmenys išorėje: L60cm x H22,5cm x D33cm Matmenys viduje:
L55cm x H19,5cm x D29cm neto tūris: apytiksl. 31 litrų Svoris
(neužpildytos): apytiksl. 3,4 kg
Skelbimai paviršiaus (priekyje): gali būti papuoštas su lipdukais arba priekinio folijos lanksčių reklamos intarpais.
Ledai-dėklas su visais mokesčiais. stumdomas dangčio & 4 punktų dirželį:

Kaina / vienetai: 189,00 LTL

Skirtuvai (rinkinys 3 vnt):

Kaina / Vienetas: 9.00 EUR

Plėvelės maišelis L63,5 x H16,5 cm (viduje L59 x H16,5 cm)

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL

28

VB4004 - Pardavėjas Vending dėžutė
Ergonomiška paslaugų tiekėjo dėklo modelis, pagamintas iš lengvai priežiūros plastiko, labai lengvas savo paties svorio. Įrengta su 4-puikų diržas per
petį sistemos. Aušinimo prekių ledo kubeliai įmanoma!

- Lanksti taikoma Pardavėjo dėklas pagamintas iš visos plastiko Iliustracija be. Folija krepšys

Iliustracijos be separatorių

Iliustracija įsk. Folija Krepšys lankstus
reklamos apdailos

Pavyzdys su 16 duobučių įdėklu

Iliustracijos su dviem separatorių

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
Standartinė spalva: Juoda
Medžiaga: PE plastikų
Matmenys išorėje: L60cm / H18cm / D33cm Matmenys viduje:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm neto tūris: apytiksl. 28 litrų Svoris
(neužpildytos): apytiksl. 2,3 kg
Skelbimai paviršiaus (priekyje): gali būti papuoštas su lipdukais arba priekinio folijos lanksčių reklamos intarpais.

Pardavėjas dėklas įsk. 4-taškas peties dirželis:

Kaina / vienetai: 139,00 LTL

16 duobučių Įdėkite:

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL

Skirtuvai (rinkinys 3 vnt):

Kaina / Vienetas: 9.00 EUR

Plėvelės maišelis L63,5 x H16,5 cm (viduje L59 x H16,5 cm)

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL
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Nešiojamas-Rėmėjas - du dydžiai
Patogus, mobili darbas padas Nešiojami kompiuteriai / nešiojamieji kompiuteriai, su reguliuojamu peties diržo sistemos kirto į nugarą. XL versija su
petukus ir daugiau plačiomis juostomis. Ergonomiška konstrukcija. Patiektos Velcro juostelės nustatyti įrenginį prie darbo trinkelėmis ir užtikrinti
optimalų valdymą.

Nešiojamas-Rėmėjas XL

Nešiojamas-Rėmėjas Standartinė

prietaisų 11 "- 14"

Vaizdo Standartinė versija

prietaisų 15 "- 18"

Vaizdo XL Versija

Diržo sistema Standartinis modelis

Diržo sistema XL Modelis

Įranga / Techniniai duomenys Standartinių (prietaisai 11 "-14")
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: Sidabrinė / Juoda
- Dimensija: L 35 x D 35/37 x A 4 cm
- Svoris: 0,8 kg

Kaina / Vienetas: 59,00 LTL

Įranga / techniniai duomenys XL (prietaisai 15 "-18")
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: Sidabrinė / Juoda
- Dimensija: L 45 x D 40/44 x A 5 cm
- Svoris: 1,0 kg

Kaina / Vienetas: 69.00 LTL

30

LaptopSupporterBag - 2 1 modelio
Paminkštintas dėklas nešiojamojo / laptopo, gali būti konvertuojamos į mobilųjį darbo stalas į kelis paprastus žingsnius. Pločio, gale kertama
petnešėlėmis užtikrinti stabilumą ir komfortą. Patiektos Velcro juostelės nustatyti desc į darbo trinkelėmis ir užtikrinti optimalų valdymą. Plėvelės
maišelis viduje dangtelio gali būti naudojami reklamos tikslais.

Platus petnešėlėmis su

Nešiojimo dėklas ir ...
Mobilus darbas-stalas ir

reguliuojamu petukus

nešiojimo maišelis už Notebook /
nešiojamas 11 "-18"

Velcro juostos stabilizuoti prietaisą
ant darbo stalo
... mobili darbo stalas viename

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Standartinė spalva: Sidabrinė / Juoda
- Dimensija: L 40 x D 39 / 35,5 x A 9 cm
- Svoris: 1,6 kg
- Reklamos Paviršiaus (plėvelės maišelis): H 30 x W 34 cm

Kaina / vienetai: 109,00 LTL
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Skatinimo Bag - individualus reklamos galimybė
Funkcionalus, daug pusių taikoma Pečių maišą, pagamintas iš patvaraus sunkvežimių brezento su patogiai pečių juostos, reguliuojamas ir kamšalu.
Atskirai reklaminius dekoracijos su popieriaus intarpais ant priekinės ir dangčio išorėje.

Viduje-Peržiūrėti
skatinimas krepšys

Nuo kiekybės, taip pat 100 vienetų
prieinama kitomis spalvomis!

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Tentų (641 COMPLAN Originalus)
- Spalva: Sidabrinė / mėlyna / žalia / geltona
- Krepšys dimensijos: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Svoris: 0,8 kg
- Grynasis Kiekis: 12 litrų
- Reklama Paviršius Priekinė / Viršelis: H 25 x W 38 cm

Kaina / Vienetas: 39.00 LTL
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PP8001 - Placard paketas (Vaikščiojimas Billboard ")
Ultra lengvas kuprinė konstrukcija su aliuminio ruošiasi stabilizavimo statybos. Dėl itin veiksmingą, mobiliojo pateikimo švieslentės / plakatų. Aukštos
matomumas reklamos pranešimas dėl locationindependent, didelio ploto pristatymas. Pristatymas įeina pardavėjo Prijuostė su trimis priekinių kišenių.
Vežėjas turi rankas nemokamai platinti produktų mėginius, bukletai ir kt

Greita reklaminio
pranešimą pokytis

Pardavėjo Prijuostė su trijų priekinių
kišenės skraidantiesiems, mėginiai,
lankstinukai ir tt

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Dimensija: L 126 x W 64 x D 28 cm
- Spalva: Silber / Juodas
- Medžiaga: Tentų ((641 COMPLAN Originalus)
- Pardavėjo Prijuostė su trimis priekinių kišenės (spalva ir medžiaga tokia pati kaip PLACARD pakuotė)
- Matoma reklamos srityje (reversas): H 119 x P 83 cm (. Maždaug DIN A0)
- Matoma reklamos srityje (aukštai): H 41 x P 57 cm
- Svoris: apytiksl. 5,2 kg

Kaina / vienetai: 189,00 LTL
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Alaus bokštas Originalus 3 & 5 litrų
Kieta lentelėje-top dozatorius, tinka beveik bet gėrimo (išskyrus aukštos procentinio alkoholio). Modernus dizainas su skaidriu plastikiniu čiaupo.
Gėrimų vamzdis pagamintas iš polikarbonato nedūžtančia, su kalibravimu litre, 360 ° pasukamo. Tvirtas pagrindas gali būti naudojamas reklamos
tikslais ir puošia lipdukais.

IceTube (Interjero-Aušinimo)

Vaizdo Alaus bokštas 3 litrų

Vamzdžių 360 ° besisukanti

3 & 5 litrų bokštas

Aukštos kokybės skaidri čiaupo

Gėrimų vamzdis pagamintas iš
polikarbonato nedūžtančia

Versija 3 litrų (Prekės Nr .: ZS2005 / 3)

Kaina / vienetai: 119,00 LTL

Bendras aukštis: 90 cm / Svoris: 4,0 kg
Versija 5 litrų (Prekės Nr .: ZS2005 / 5

Kaina / vienetai: 129,00 LTL

Bendras aukštis: 125 cm / Svoris: 4,4 kg

Priedai neprivalomas ...
Aušinimo elementas (IceTube) Interjero aušinimo
Alsuoja ledo kubeliai ir vandens, ji išlaiko gėrimų ilgiau švieži be juos skiedžiant. Kai naudojamas su mirksinčiomis ledo kubeliai, dėmesio
laipsnis padidėja žymiai ...
Prekės Nr .: ZS2105 / 3 litrų Kaina / Vienetas: 17,00 LTL
Prekės Nr .: ZS2105 / 5 litrų Kaina / Vienetas: 19.00 LTL
IceBullet insted ledo kubeliai ( nėra iliustruota) 3 vnt / rinkinys 3
litrų Tube

Kaina / rinkinys 3: 7.00 EUR

5 vnt / rinkinys 5 litrų Tube

Kaina / rinkinys iš 5: 10.00 LTL

Valymo šepetys ( ne iliustruoja)
Prekės Nr .: ZS2108
3 litrų gėrimų vamzdis

Preis / Stück eurų: 12.00

5 litro gėrimų vamzdis

Preis / Stück eurų: 14.00
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TRITON "Klasika" 5 litrų
Stalo-Dozatorius ... Sinchroninis gėrimų dozavimo iš trijų čiaupų! Tinka išorinių arba vidinių sriegių visus gėrimų rūšis, su arba be anglies dioksido
(pageidautina šalto). Pristatymas įsk. valymo šepetys, lašinamas-padėklas, aušinimo bloko ir dėklą užkandžių, tokių kaip drožlės, sumuštiniai ir pan

Medžiagos ir žaliavos naudojama įranga atitiktų Reglamento (ES) Nr 10/2011 ir
Komisijos reglamentas (ES) Nr 1935/2004 ir yra tinkami naudoti su maisto / gėrimų!

Gėrimų tara su kalibravimo 3
& 5 litrų

TRITON Klasikinis 5 litrų

Aušinimo blokas

Dėklas užkandžių, pavyzdžiui,
traškučiai, sumuštiniai ir tt

tvirtas bazė

Klasikinis lašelinė-dėklas

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Plastikas (tinka naudoti su maisto / gėrimų)
- Bendras aukštis: 62 cm
- Turinys: 5 litrų
- Bazinė Skersmuo: 39 cm
- Užkandžių dėklas Skersmuo: 25 cm
- Svoris (neužpildytos): 3,7 kg
- Priedai pagal pageidavimą

Kaina / vienetai: 139,00 LTL
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TRITON "Promo" 5 litrų
Stalo-Dozatorius ... Sinchroninis gėrimų dozavimo iš trijų čiaupų! Tinka išorinių arba vidinių sriegių visus gėrimų rūšis, su arba be anglies dioksido
(pageidautina šalto). Pristatymas įsk. Valymo šepetėlis, aušinimo blokas ir dėklą užkandžių, pavyzdžiui, traškučiai, sumuštiniai ir tt

Medžiagos ir žaliavos naudojama įranga atitiktų Reglamento (ES) Nr 10/2011 ir
Komisijos reglamentas (ES) Nr 1935/2004 ir yra tinkami naudoti su maisto / gėrimų!

Gėrimų tara 5 litrų su kalibravimo 3 &

Užkanda dėklas

5 litrų

TRITON Promo 5 litrų

Aušinimo blokas

tvirtas bazė

Bakstelėkite su varžtais

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Plastikas (tinka naudoti su maisto / gėrimų)
- Bendras aukštis: 60 cm
- Turinys: 5 litrų
- Užkandžių dėklas Skersmuo: 25 cm
- Svoris (neužpildytos): 2,7 kg
- Priedai pagal pageidavimą

Kaina / vienetai: 109,00 LTL
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TRITON "Dangus" 5 litrų
Stalo-Dozatorius ... Sinchroninis gėrimų dozavimo iš trijų čiaupų! Tinka išorinių arba vidinių sriegių visus gėrimų rūšis, su arba be anglies dioksido
(pageidautina šalto). Pristatymas įsk. valymo šepetys, Ledo-Vamzdis ledo kubeliai (pasirinktinai tinkami naudoti su aušinimo blokas taip pat) ir dėklas
užkandžių, tokių kaip drožlės, sumuštiniai ir pan
Medžiagos ir žaliavos naudojama įranga atitiktų Reglamento (ES) Nr 10/2011 ir
Komisijos reglamentas (ES) Nr 1935/2004 ir yra tinkami naudoti su maisto / gėrimų!

SKY 5 litrų įsk. Ledo vaizdeliai

SKY 5 litrų (neužpildytos)

ledo kubeliai

Multi-Tap Sistemos Trys
Paskirstymo Čiaupai

Aušinimo blokas (pasirenkamas
aušinimo elementas)

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Gėrimų tara 5 litrų: plastikinė (tinka naudoti su maisto / gėrimų)
- Ledo-Vamzdis ledo kubeliai: plastikinė (tinka naudoti su maisto / gėrimų)
- Bendras aukštis: 89,7 cm
- Plotis: 31,9 cm
- Turinys: 5 litrų
- Dėklas Skersmuo: 25 cm
- Atstumas Bakstelėkite / bazė: 21,5 cm
- Svoris (neužpildytos): 2.8 kg
- Priedai pagal pageidavimą

Kaina / vienetai: 119,00 LTL
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Prekės numeris: 4160S taurės Dozatorius,
plastikiniai, skaidrus, (mažas)
Klasikinis Mažos taurės Dozatorius, skaidri mėlyna, Nauja apversti taurės leidžia pripildyti nepašalinant puodelį, viršuje pakrauta ir sunkumą paduodamas
savarankiškai-koreguojant puodelis dydžiai 90-150 ml, su ratlankio skersmuo 57-73 mm, vamzdžio ilgis 406 mm, (tiekiamas su sienelę pritvirtinti įrenginį,
vienos pakabos)

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Plastikas
- Spalva: Skaidri (skaidrus)
- Vamzdžio ilgis: 406 mm
- Dėl Vienkartinis puodelis Dydžiai: 90-150 ml,
- su ratlankio skersmens: 57-73 mm
- Svoris: 0,3 kg

Kaina / Vienetas: 18,00 LTL

Prekės numeris: 3165M taurės Dozatorius,
plastikiniai, skaidrus, (vidutinio)
Klasikinis Vidutinė taurės Dozatorius, skaidri mėlyna, Nauja apversti taurės leidžia pripildyti nepašalinant puodelį, viršuje pakrauta ir sunkumą paduodamas
savarankiškai-koreguojant puodelis dydžių 120-300 ml, ratlankio skersmuo 64-83 mm, vamzdžio ilgis 508 mm, (tiekiamas su sienos pritvirtinti įrenginį, vienos
pakabos)

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Plastikas
- Spalva: Skaidri (skaidrus)
- Vamzdžio ilgis: 508 mm
- Dėl Vienkartinis puodelis Dydžiai: 120-300 ml, su
ratlankio skersmuo: 64-83 mm

- Svoris: 0,4 kg

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL
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Prekės numeris: 4410M
Taurė Dozatorius, Plastikas, Smėlis (vidutinis / didelis)
Pull-tipas gėrimai taurės Dozatorius, beveik bet taikymą. Medžiaga, iš nedūžtančia polietileno, spalvų smėlis arba raudona (paprašius), iš viršaus pakrauta ir
sunkumą paduodamas, savarankiškai-koreguojant, puodelis dydžiai 350-710ml, ratlankio skersmuo 82-98mm, vamzdžio ilgis 597mm (tiekiamas su sienos
pritvirtinti įrenginį, du suspensija) ,

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Polietilenas (Plastikas)
- Standartinė spalva: smėlio
- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Dėl Vienkartinis puodelis Dydžiai: 350-710 ml, su
ratlankio skersmuo: 82-98 mm

- Svoris: 0,5 kg

Kaina / Vienetas: 39.00 LTL

* Laikiklis mažesnio puodelio dydis pagal pageidavimą!

Prekės numeris: 3250S taurės Dozatorius,
nerūdijančio plieno "mažas"
Mažas taurės Dozatorius, nerūdijančio plieno, iš viršaus pakrauta ir sunkumą paduodamas, savarankiškai-koreguojant, puodelis dydžių 180-350 ml, ratlankio skersmuo
70-86 mm, vamzdžio ilgis 406 mm, (tiekiamas su sienos pritvirtinti įrenginį, vienos pakabos)

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Nerūdijantis plienas
-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 406 mm
- Laidoti taurė dydžių: 180-350 ml, su ratlankio
skersmens: 70-86 mm
- Svoris: 0,6 kg

Kaina / Vienetas: 46.00 LTL
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Kodas Taškų .: 4200M taurės Dozatorius,
nerūdijančio plieno "vidutinis"
Vidutinės taurės Dozatorius, nerūdijančio plieno, iš viršaus pakrauta ir sunkumą paduodamas, savarankiškai-koreguojant, puodelis dydžių 120-300 ml, ratlankio skersmuo
70-86 mm, vamzdžio ilgis 597 mm, (tiekiamas su sienos pritvirtinti įrenginį, dvi važiuoklės)

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Nerūdijantis plienas
-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Dėl Vienkartinis puodelis Dydžiai: 120-300 ml, su
ratlankio skersmuo: 70-86 mm

- Svoris: 0,7 kg

Kaina / Vienetas: 54.00 LTL

Prekės numeris: 4400L taurės Dozatorius,
nerūdijančio plieno "Didelė"
Didelis taurė Dozatorius, nerūdijančio plieno, iš viršaus pakrauta ir sunkumą paduodamas, savarankiškai-koreguojant, puodelis dydžių 350-710 ml, ratlankio skersmuo
82-98 mm, vamzdžio ilgis 597 mm (tiekiamas su sienos pritvirtinti įrenginį, dvi suspensijos).

Produkto savybės / Techniniai duomenys:
- Medžiaga: Nerūdijantis plienas
-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- vienkartinių taurės Dydžiai: 350-710 ml, su ratlankio
skersmuo: 82-98 mm
- Svoris: 0,8 kg

Kaina / Vienetas: 59,00 LTL
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Daugiafunkciniai taurės Dozatorius, St.- plieno "Medium / Large / XL"
Taurė Dozatorius, nerūdijančio plieno, viršus pakrauta ir gravitacijos šeriami, su chromo dangtelis, vienkartinių puodelių popieriaus ar plastiko. Ratlankio
skersmuo dalytuvo gali būti reguliuojamas atsuktuvo arba monetos į ratlankio skersmens puodelio. Pristatymo įskaitant prietaiso tvirtinimo prie sienos
(dvi suspensijos).

3200M (Vidutinis)
Techniniai duomenys:

-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Puodelis dydžių: 180-300 ml, ratlankio
skersmuo Ø: 56-81 mm

- Svoris: 0,7 kg

Kaina / Vienetas: 58.00 LTL

* ** **

3400L (didelis)
Techniniai duomenys:

-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Puodelis dydžių: 350-710 ml, ratlankio
skersmuo Ø: 70-98 mm

- Weightt: 0,8 kg

Kaina / Vienetas: 62.00 LTL

* ** **

3500XL (X-Didelis)
Techniniai duomenys:

-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Puodelis dydžių: 950-1360 ml, ratlankio
skersmuo Ø: 101-123 mm

- Svoris: 1,0 kg

Kaina / Vienetas: 76.00 LTL
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Taurė Dozatorius Sankt plieno su pavasarį "Medium / Large / XL"
Taurė Dozatorius su spyruokle, nerūdijančio plieno, vienkartiniai puodeliai popieriaus ar plastiko. Ratlankio skersmuo puodelio galima reguliuoti su
užsukamu-vairuotojas arba monetos. Pristatymo įskaitant prietaiso tvirtinimo prie sienos (dvi suspensijos). Puodelio Dozatorius gali būti įdiegta horizontali,
vertikali arba 45 °.

3200EV-M
Techniniai duomenys:

-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Puodelis dydžių: 180-300 ml, ratlankio
skersmuo Ø: 56-81 mm

- Svoris: 1,1 kg

Kaina / Vienetas: 85.00 LTL
*****

3400EV-L
Techniniai duomenys:

-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Puodelis Dydžiai: 350-710 ml, su ratlankio
skersmuo Ø: 70-98 mm
- Svoris: 1,2 kg

Kaina / Vienetas: 92.00 LTL
*****

3500EV-XL
Techniniai duomenys:

-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Puodelis dydžių: 950-1360 ml, ratlankio
skersmuo Ø: 101-123 mm

- Svoris: 1,3 kg

Kaina / vienetai: 110,00 LTL
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Stalo stovo
Stalo viršų stendas, chromo / plieno konstrukcija, iki 4 dangtį / puodelių dozatorių su 597 mm vamzdžio ilgio ir dviejų suspensijų.

3604S

tik stovėti

Stovas su visais mokesčiais. taurė Laikikliai

ir Dangtis Dozatorius
Techniniai duomenys:

- Spalva: Chromas
- Aukštis: 914 mm,
- Vieta ratlankio skersmuo: 254 mm
- Svoris: 3,5 kg

Kaina (tik stovėti) skyrius:
185.00 LTL

* Iliustracija aukščiau dešinėje rodo stovėti
3604S įsk. puodelio dozatorius 2x 3200M, 1x
3400L, dangtis dozatorius 1x 3402DH

Kaina įsk. Įranga Vienetas:
432,00 LTL

Dangtis Dozatorius nerūdijančio plieno
Dangtis išpilstymo įrenginys (dvi dangteliu dydžių), matinio nerūdijančio plieno, tinka puodelių dangčių. Pristatymo įskaitant prietaiso tvirtinimo prie sienos (dvi
suspensijos).

3402DH

Techniniai duomenys:

-

Spalva: Sidabrinė (Sankt-plienas)

- Vamzdžio ilgis: 597 mm
- Puodelis dydžių: 173-710 ml
- Svoris: 1,3 kg

Kaina / vienetai eurų 69.00
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AFG gėrimai Konteinerių NC, Nerūdijančio plieno

5-litrų, 11 litrų, 19 litrų
AFG Gėrimų tara NC, 5-litro, 11 litrų ir 19-litrų talpos, konteineris dangtis su slėgio mažinimo vožtuvas bako dangteliu, bazės su gumos rankena, ant
rankenos. Savitakiniuose versija, yra ir papildoma vožtuvas bako (šoninė išėjimo) apačioje.

RP1104 / 5 (5 L

RP1104 / 11 (11 L

RP1104 / 19 (19 L

Turinys)

Turinys)

Turinys)

Techniniai duomenys:

Techniniai duomenys:

Techniniai duomenys:

- Medžiaga: Sankt plieno DIN 1.4301

- Medžiaga: Sankt plieno DIN 1.4301

- Medžiaga: Sankt plieno DIN 1.4301

- Aukštis: 23,5 cm

- Aukštis: 42,5 cm

- Ūgis: 63.5 cm

- Ratlankio skersmuo: 21.3cm (+/- 1cm)

- Ratlankio skersmuo yra: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Ratlankio skersmuo: 21.3cm (+/- 1cm)

- Svoris: 2.26 kg

- Svoris: 2,7 kg

- Svoris: 3,4 kg

Kaina / Vienetas: 99.00 LTL

Kaina / vienetai: 109,00 LTL

Kaina / vienetai: 119,00 LTL

19 litrų

11 litrų

5 litrų
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AFG gėrimai Konteinerių NC, nerūdijančio plieno 5-l, 11 l, 19
l "Gravitacija vykdymas"
AFG Gėrimų tara NC, 5-litro, 11 litrų ir 19-litrų talpos, konteineris dangtis su slėgio mažinimo vožtuvas bako dangteliu, bazės su gumos rankena, ant
rankenos. Savitakiniuose versija, yra ir papildoma vožtuvas bako (šoninė išėjimo) apačioje.

RP1104 / 5GV (5 litrų)

RP1104 / 11GV (11 litrų)

RP1104 / 19GV (19 litrų)

Komplekte su gėrimų žarnos, izoliacija,

Komplekte su gėrimų žarnos, izoliacija,

Komplekte su gėrimų žarnos, izoliacija,

dangos, bakstelėkite ir movos

dangos, bakstelėkite ir movos

dangos, bakstelėkite ir movos

Techniniai duomenys:

Techniniai duomenys:

Techniniai duomenys:

- Medžiaga: Sankt plieno DIN 1.4301

- Medžiaga: Sankt plieno DIN 1.4301

- Medžiaga: Sankt plieno DIN 1.4301

- Aukštis: 23,5 cm

- Aukštis: 42,5 cm

- Ūgis: 63.5 cm

- Ratlankio skersmuo: 21.3cm (+/- 1cm)

- Ratlankio skersmuo: 21.3cm (+/- 1cm)

- Ratlankio skersmuo: 21.3cm (+/- 1cm)

- Svoris: 2.78 kg

- Svoris: 3.1 kg

- Svoris: 3,9 kg

Įsk. Standartinė Bakstelėkite Kaina /

Įsk. Standartinė Bakstelėkite Kaina /

Įsk. Standartinė Bakstelėkite Kaina /

vienetai: 129,00 LTL

vienetai: 139,00 LTL

vienetai: 149,00 LTL

Įsk. Aukščiausios Bakstelėkite Kaina /

Įsk. Aukščiausios Bakstelėkite Kaina /

Įsk. Aukščiausios Bakstelėkite Kaina /

vienetai: 169,00 LTL

vienetai: 179,00 LTL

vienetai: 189,00 LTL

19 litrų

11 litrų

5 litrų
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Plastikiniai gėrimų taros (PE), gravitacijos
Versija 5 litrų ir 15 litrų
Medžiagos ir žaliavos, naudojamos plastikinių gėrimų taros atitikti Reglamento (ES) Nr 10/2011 ir Reglamento (ES) Nr 1935/2004 ir yra tinkami
naudoti su maisto / gėrimų!

RP1104 / 15GVP (15 L)

RP1104 / 5GVP (5 L)

Gali būti naudojamas su karšto ir šaltų gėrimų.

Pageidautina tinka šaltų gėrimų. Suderinamas

Tinka Basic15 litro & Combi 2x 15 litrų.

su straipsniais DPF100 & DPD200.

RP1000 / VTD
Standartinė Bakstelėkite
... Komplekte gėrimų žarnos, izoliacija, dangos,
bakstelėkite ir movos

Techniniai duomenys:

Techniniai duomenys:

- Medžiaga: Plastikas (PE)

- Medžiaga: Plastikas (PE)

- Aukštis: 43,5 cm

- Aukštis: 32 cm

- Plotis: 28 cm

- Plotis: 19 cm

- Gylis: 16.5 cm

- Gylis: 11,5 cm

- Svoris: 1,2 kg

- Svoris: 0.6 kg

Įsk. Standartinė Bakstelėkite Kaina /

Tik įrengtas standartiniu

Vienetas: 59,00 LTL

Tap

Įsk. Aukščiausios Bakstelėkite Kaina /

Kaina / Vienetas: 39.00 LTL

Vienetas: 99.00 LTL

Kaina / Vienetas: 29.00 LTL

RP1000 / PDT
Aukščiausios Bakstelėkite
... Komplekte gėrimų žarnos, izoliacija, dangos,
bakstelėkite ir movos

Kaina / uni .: 69,00 LTL
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Slėgio Priedai gėrimų, CO2 ...

RP1101SF

Prekės RP1101SF & RP1102HIWI
pridedamas prie 11 litrų konteinerio

CO2 dujų balionas
, , , pilka su dugno vožtuvu, su technikos

Prekė RP1101SF (CO2Gas
Cilindro, plieno, 500 g)

patvirtinimo, Ø 60,3 mm, ilgis 401 mm, svorio
2,17 kg

Kaina / Vienetas: 39.00 LTL

RP1102HIWI
Mini CO2 reguliatorius 3 barai
, , , su apsauginiu vožtuvu, darbo manometru,
uždarymo vožtuvu, su slėgio linija, atbuliniu
prietaiso ir NC mova 7/16 ".

Kaina / Vienetas: 69.00 LTL

Prekė RP1102GN & Soda Klubas CO2

Prekė RP1102HIWI Mini CO2
reguliatorius 3 barai

Cilindro pridedamas prie

11 litrų konteineris

RP1102GN
CO2 reguliatorius 0-3 baras,

... a djustable pagal smagratį, tinka aliuminio
CO2 vožtuvų butelių sodos burbulas prietaisų,
tokių kaip "Soda klubo" ir "Soda Stream".
Keitimasis butelį galimose parduotuvėse.
Paruošta ryšium su linija ir jungtis, tinka ant
raketų Pack plieno talpose.

Prekė RP1102GN CO2

Kaina / vienetai: 110,00 LTL

reguliatorius Soda-Club
butelis (aliuminio)

RP1000 / KDT
Kompensatorius Bakstelėkite su

Prekė RP1000 / KDT

reguliavimo varžtu

... tai čiaupo privaloma naudojant CO2 dujų
balionas į gėrimų kuprine. Gali būti
naudojamas tik plieno konteinerius!

Kaina / vienetai: 129,00 LTL
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Slėgio Priedai pagal "nė-angliarūgštės" ir
"Gazuotas" gėrimų Karštas ir šaltas

RP1113 / PP
Rankiniai oro siurblys, 8 "," Chrome ", įsk.
tvirtinimo movą. Naudojamas generuoti
dozavimo spaudimą, kai dozavimo visus
gėrimus, pavyzdžiui, alaus, kolos, vyno, sulčių,
vandens ir tt

Komplektuojamas su jungtys atitinkamos
kuprinė modelį.
Siurblys prijungtas prie straipsnio

Priemoka 11-litrų

Kaina / Vienetas: 79,00 LTL

RP1113 / PP-T
Oro siurblys kaip aprašyta aukščiau, bet su
T-jungtis, prijungimui prie 2 gėrimų taros.

Komplektuojamas su jungtys atitinkamos
kuprinė modelį.

Kaina / Vienetas: 99.00 LTL

Oro siurblys su T-jungties

Siurblys su T-jungties prijungti
į straipsnį Kombi 2x 15-litrų

JP2201
Mini Oro siurblys, generuoti dozavimo
spaudimą gėrimams, kurių CO2 produkto
DPF100 ir P2003.

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL

Mini oro siurblys
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Užpildymo įranga ...

RP1107
Parengti Alaus įdaru rinkinys

susidedantis iš CO2, kur reguliatorius 0-6 / 3 barų slėgiui,
CO2 žarnos jungtimi, statinė adapterį (plokščia, krepšį
arba kombinuotu) su atbuliniu vožtuvu, gėrimų linija su
visais mokesčiais. jungtis ir Sniffer vožtuvas NC, 7/16 ".

Kaina / vienetai: 270,00 LTL

RP1106
Pasirengimo Sumaišykite gaiviųjų gėrimų užpildymas komplektas

, , , pildymo iš raketų paketai gėrimų taros iš
premikso KEG gėrimo pramonėje. Rinkinys
susideda iš CO2 reguliatorius 010/7 baras, su
apsauginiu vožtuvu, su cilindro kiekio
indikatoriumi, su čiaupu, paruoštas sujungimui su
slėgio linijos su visais mokesčiais. atbulinis
vožtuvas ir gėrimų linija su NC mova juoda ir
Sniffer vožtuvo NC 7/6 ". Pagal pageidavimą su
CC-mova prieinamas!

Kaina / vienetai: 220,00 LTL

RP1109
Pripildymo stažuočių, Ø 16 cm, nuo PE-HD
9507
, , , neįprastas užpildymas Rocket Packs
gėrimo taros per rankinio atidarymo pagal
piltuvą su linijinės jungties. Sumažina putų!

Kaina / Vienetas: 20.00 LTL
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pildymo įranga

RP1108
Perpildyta linija Alus / Pasirengimo Sumaišykite

Rinkinys susideda iš gėrimų linijos (maždaug. 2
m), jungtis NC juoda, Gurkšnis gėrimas vožtuvo
NC, 7/16 ". Pasirinktinai su sparno veržle 5/8
"pliūpsnio atšaldymo ryšio arba UNEX žarnos
apkaba dėl prijungimo pilstymo vožtuvu.

Kaina / Vienetas: 79,00 LTL

RP1110
Vyno taurė-Vožtuvų NC, 7/16 "

(Atsižvelgiant į techninius pokyčius)

Kaina / Vienetas: 49.00 LTL

Papildoma įranga: įsk. perpildymo
linija (punktas RP1108)
pildymo iš KEG raketų paketai
Konteineris

RP1105 / PP
Piknikas siurblys su pistonpump
vertus valdomas
... montuoti ant KEG, Full Metal versija. Tiesiogiai
skverbiasi alaus KEG arba perkeliant į Rocket
Packs konteinerį. Atvėsti alaus KEG iš alaus
daryklos, prijunkite iškylą siurblio į tinkamą KEG
jungtis ir prisijungti prie alaus statinės. Šviežias
alus jau išeina iš čiaupo.

Paprastai tiekia su plokščiu srieginė jungtis KEG
mova. Jei kiti montavimo tipas yra būtinas,
prašom informuoti mus užsakymą!

Kaina / vienetai: 129,00 LTL

50

Įvairūs raketų Packs Priedai ...

TP3201
Taurė laikantysis įtaisas
... už daugkartinio naudojimo puodelius 500 ml su /
be rankenos. Talpa apytiksl. 15-20 puodeliai. Gali
būti pritvirtinta prie klubo diržas beveik bet gėrimų
kuprine. Alternatyvus dozatorius sprendimas, kai
naudojant pakartotinai naudoti puodelius.

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL

TP3101
atliekų krepšys

... tinka straipsnį Twin Pack, šalinti tuščių
skardinių / butelių. Lengvas montavimas ir
ištuštinti. Lengvas, vandens ir purvo repelentas
medžiaga.

Spalva: Juoda (nailonas)

Dimensija: H47 x W41 x D22 cm Svoris
(neužpildytos): 0,7 kg
Dvivietis Pack sąsk. atliekų krepšys

Dvivietis Pack sąsk. atliekų krepšys

Promo-vėliavą Twin Pack

Promo-vėliavą Pro 11 litrų

Kaina / Vienetas: 39.00 LTL

RP2012 / PF
Vėliava su teleskopo stulpo
Atsparus vandeniui, lankstus Promo vėliava
signalo spalvos su teleskopo stulpo pagamintas
iš plieno, apytiksl. 140 cm ilgis, 2x DIN A4 folijos
kišenėmis keičiamu reklamos deco. VP su
šviečiančiais juostelėmis.

Spalva: Neoninė geltona ar žalia Dydis:
40/26 cm x 36 cm Medžiaga: Nailonas /
tekstilės medžiagos masės: apie 200 g

Kaina / Vienetas: 39.00 LTL
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Įvairūs raketų Packs Priedai ...

RP1115
Pardavėjo prijuostė,

Suskirstyti į tris turtinga kišenės paslaugų
reikmenys, pinigų brakonieriauti, atsarginių
puodeliai ir tt
Spalva: Sidabrinė

Medžiaga: Sunkvežimis Tentų Matmenys:
H24 x W52 x D7 cm Grynasis Kiekis: apytiksl.
12 litrų svoris (neužpildytos): 200 g

Kaina / Vienetas: 19.00 LTL

RP1116
Transporto Izoliacinės rankovės
su dangteliu. Tinka konteinerių RP1104 /
11 (standartas ir gravitacijos).

Spalva: Juoda

Medžiaga: Nailonas / Putų medžiagos
Matmenys: H 41 cm, Ø 26 cm Svoris: 680 g

Kaina / Vienetas: 29.00 LTL
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Rocket Packs Terminai ir sąlygos
Vaizdai: Mes pasiliekame teisę keisti formą, funkciją ir įrangos mūsų siūlomų straipsnių.
Pristatymas ir PVM: Vežimas yra buvęs pardavimų biuras Frankfurt / Main plius įstatymų PVM. (Šiuo metu 19%), taip pat pašto ir pakavimo.

Pristatymas ir mokėjimas: Jeigu nesusitarta kitaip, mūsų sąskaita faktūra yra dėl neto per 30 dienų, jei visi ankstesni sąskaitos faktūros buvo apmokėtos.
Naujų klientų vien per išankstinio apmokėjimo ar pristatymo grynaisiais pristatymo metu.

Pristatymo data: Standartiniai gaminiai ir maži kiekiai paprastai per 3-5 dienas po gavimo tvarka. Mes stengiamės laikytis trumpesnių pristatymo
prašymus, tačiau jie yra saugomos mums.
Specialūs užsakymai: Jei įmanoma, tačiau ilgesnis pristatymo laikas ir papildomos išlaidos už papildomą mokestį yra privalomi. Valiutų atmesti čia.

Pristatymas ir mokėjimas už specialius užsakymus: 50% bendrojo užsakymo vertės, jei užsakymo yra patalpintas. Atsižvelgiant į specialius
užsakymus atveju, gamyba prasideda tik gavus įmoka. 50% iki pristatymo. Grąžinimas ir mainai neįtraukiamos pagal užsakymą pagaminti produktai

Nuomos mokestis: Suprasti save plius teisinį PVM. (Šiuo metu 19%), pakavimo ir pristatymo išlaidas. Nuomos kaina apima galutinį valymą nuomojamų
prekių ir aksesuarų.
Išsiuntimas iš nuomojamų prekių: atlieka UPS siuntų tarnybos ar kita panašia laivybos kompanija iš pardavimų biurą Frankfurt / Main. Iš nuomojamų
prekių pristatymo paprastai vyksta 1 darbo dieną iki nuomos pradžios, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip.

Pristatymas ir mokėjimas nuoma: Nuomos mokestis yra dėl po grįžimo iš nuomojamų prekių, per 14 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos. Mes
apskaičiuojamas mūsų nuomos kainas be nuolaidos, ir todėl nesuteikia jokių atskaitymų.

Grįžti iš nuomojamų prekių: Nuomininkas įsipareigoja grąžinti išsinuomotus prekes įskaitant priedus laiku. Nuomos daiktai turi būti grąžintas savininkui,
ne vėliau kaip likus 3 darbo dienas pasibaigus nuomos laikotarpiui. Įsipareigojimų nevykdymo atveju mainais, bus kitaip teigė numatytieji mokesčius.

Autorinės teisės: Įmonė Szabó raketų Pakuotėje gali būti traukiami atsakomybėn už pažeidimus autorių teisių ir nuosavybės teisių pristatytų
dokumentų, tokių kaip, pavyzdžiui: ne atsakomybė gali būti priimtas raidėmis, Logotipai, brėžinius, nuotraukas ir tt Visi pretenzijų Szabo Rocket Packs
dėl priežasčių tokio teisių pažeidimas apmoka tiesiogiai klientui.

kainos: Kai pasirodo naujas kainynas, senas kainoraštis netenka galios. Tuo tarpu, mes pasiliekame teisę daryti kainų pokyčius dėl rinkos sąlygų.

Skundai: Dėl panaikinimo / grąžinimo laikotarpis vartotojams pagal § 355 (2) BGB yra 14 dienų nuo važtaraštis / sąskaitos išrašymo datos. Per šį
laikotarpį nepanaudoti prekės gali būti grąžinamos mums savo originalioje pakuotėje. Grįžti naudotų prekių atmesti! Tik po grąžintos prekės patikrinti,
prekių vertė bus grąžintas. Pakuotės ir pristatymo išlaidas negrąžinami. Į grąžinimo išlaidas apmoka vartotojas. Nėra panaikinimo ar už sandorius su
verslininkais ir / ar verslo subjektų teisę.

Transporto žala: Skundai turi būti pagamintas vien tik atsakingai pristatymo paslauga ir pranešė ten kompensavimo naudojant žalos ataskaitoje.

atsakomybė: Mes nesame atsakingi už žalą, padarytą mūsų straipsnių ar galimų nuostolių pelną naudoti dėl force majeure, pavyzdžiui, nepalankios oro
sąlygos, nėra arba nepakankamai apmokytas personalas, perkraustymas
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ar panaikinimo atveju, trūksta baras patvirtinimo, ir tt Nei pretenzijos dėl žalos atlyginimo, nei nuomos sumažinimo gali būti čia tvirtino. Nuomos punktas
turi būti patikrintas prieš naudojimą ir Atsiradus nusiskundimams ar neaiškumai turi būti pranešama nuomotojui nedelsiant. gautos vėliau Skundai negali
būti atsižvelgta. Nuomojamas daiktas yra savininko nuosavybė. Tuo atveju, tyčinio sugadinimo ar praradimo nuomojamų prekių, nuomininkas yra visiškai
atsakinga.

Garantija: 2 metai nuo pirkimo datos, nuo defektų, atsiradusius dėl netinkamo apdorojimo ar medžiagų defektų. Nėra garantinės pretenzijos atveju
netinkamo tvarkymo, naudojimo ar saugojimo, taip pat tuo atveju, nuosavo pertvarkymą ar remontuoti.

Nuosavybės teisės išlaikymas: Pateiktos prekės lieka mūsų nuosavybė iki visiško sumokėjimo.

Vieta įvykdymą: Frankfurt / Main yra įvykdyti vieta ir sutiko vieta jurisdikcijos visų teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš atliktų su mumis sandorius.

Kompanijos profilis:
Rocket Pakuotėje gėrimai kuprinė sistemos registruotas
savininkas: Dezső Szabo Sossenheimer Weg 48
D-65.929 Frankfurt / Main, Vokietija
E-mail: info@rocketpacks.de Telefonas:
+49 (0) 69 95.297.708 Faks .: +49 (0) 69
95.297.709
Verslo Objektas:
Gamyba ir prekyba Gėrimų Kuprinės ir Vendor padėklai
Banko informacija:
"Postbank AG 60320 Frankfurtas
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

Nuo 2019 m

Pasiliekame teisę atlikti pakeitimus
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