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Básico de 15 litros „Bebidas não carbonatadas“

Mochila universal para bebidas, com bom isolamento (até 2 horas). Capa de mochila idêntica aos modelos Premium. Mas 
equipado com vasilhame de plástico para bebidas de 15 litros. Pode ser usado para bebidas sem gás, quentes e frias.
Mochila de bebida inicial de baixo preço!

Torneira Padrão
Ilustração: características do produto para

bebidas não carbonatadas

Premium Tap Decoração de publicidade flexível por
impressões de papel atrás da folha

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 54 x L 42 x P 22 cm
- Peso (não carregado): 3,8 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 44,5 x L 60 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 120-300 ml (aro Ø 64-83 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis, preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas: plástico adequado para alimentos (PE), conteúdo de 15-L

- Avental do vendedor incl. 3 bolsas frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 269,00
Preço / Unidade: EUR 299,00
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Básico de 15 litros „Bebidas carbonatadas“

Mochila universal para bebidas, com bom isolamento (até 2 horas). Capa de mochila idêntica aos modelos Premium. Mas equipado 
com vasilhame de plástico para bebidas de 15 litros. Pode ser usado para bebidas não gaseificadas, quentes e frias como
bem como para bebidas carbonatadas. Mochila de bebida inicial de baixo preço!

Torneira Padrão

Ilustração: características do produto para
bebidas não carbonatadas

Bomba de ar operada manualmente 
conectada ao arnês da mochilaPremium Tap

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 54 x L 42 x P 22 cm
- Peso (não carregado): 3,8 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 44,5 x L 60 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 120-300 ml (aro Ø 64-83 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas: plástico adequado para alimentos (PE), conteúdo de 15 litros

- Bomba de ar manual como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Avental do vendedor incl. 3 bolsas frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 339,00
Preço / Unidade: EUR 379,00
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Premium 5 litros „Bebidas não carbonatadas“

A versão pequena de mochilas de bebidas universalmente aplicáveis. Mochila sólida e robusta para bebidas com baixo peso e 
bom isolamento (até 2 horas). Pode ser usado para todas as bebidas "sem gás", quentes e frias. Adequado para
serviço de bebidas descomplicado e rápido.

Avental do vendedor incl. 3 malas frontais

Torneira Padrão Ilustração: características do produto para
bebidas não carbonatadas

Premium Tap
Decoração de publicidade flexível por 

inserção de papel atrás da folha

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 36 x L 31 x P 28 cm
- Peso (não carregado): 4,0 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 30,5 x L 64,5 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 90-150 ml (aro Ø 57-73 mm)

- Recipiente de bebidas: Recipiente AFG NC (aço), alimentado por gravidade, conteúdo de 5 litros

- Avental do vendedor incl. 3 bolsas frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 299,00
Preço / Unidade: EUR 339,00
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Premium 5 litros „Bebidas carbonatadas“

A versão pequena de mochilas de bebidas universalmente aplicáveis. Mochila sólida e robusta para bebidas com baixo peso e 
bom isolamento (até 2 horas). Pode ser usado para servir todos os tipos de bebidas "carbonatadas e sem gás",
quente e frio. Adequado para serviço de bebidas descomplicado e rápido.

Avental do vendedor incl. 3 malas frontais

Torneira Padrão Ilustração: características do produto 
para bebidas carbonatadas

Premium Tap

Decoração de publicidade flexível por 
inserção de papel atrás da folha

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 36 x L 31 x P 28 cm
- Peso (não carregado): 4,0 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 30,5 x L 64,5 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 90-150 ml (aro Ø 57-73 mm)

- Recipiente para bebidas: Recipiente AFG NC (aço), conteúdo de 5 litros
- Bomba de ar manual como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Avental do vendedor incl. 3 bolsas frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 369,00
Preço / Unidade: EUR 409,00
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Premium 11 litros „Bebidas não carbonatadas“

Mochila para bebidas absolutamente sólida e robusta, com baixo peso e bom isolamento (até 3 horas). Pode ser usado com 
todos os tipos de bebidas "não carbonatadas", quentes e frias. Adequado para uma bebida descomplicada e rápida
serviço. Fácil manuseio, recarga e limpeza rápidas!

Torneira Padrão Ilustração: características do produto 
para bebidas não carbonatadas

Premium Tap
Distribuidor de copos

para copos descartáveis   120-300 ml

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 54 x L 42 x P 22 cm
- Peso (não carregado): 5,5 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 44,5 x L 60 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 120-300 ml (aro Ø 64-83 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente de bebidas: Recipiente AFG NC (aço), alimentado por gravidade, conteúdo de 11 litros (3 galões americanos)

- Avental do vendedor incl. 3 bolsas frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 359,00
Preço / Unidade: EUR 399,00
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Premium 11 litros „Bebidas carbonatadas“

Mochila robusta para bebidas, absolutamente sólida, com baixo peso e bom isolamento (até 3 horas). Pode ser usado para 
todos os tipos de bebidas “gaseificadas e não gaseificadas”, quentes e frias. Adequado para um descomplicado
e serviço rápido de bebidas. Fácil manuseio, recarga e limpeza rápidas!

Torneira Padrão

Ilustração: características do produto 
para bebidas carbonatadas

Premium Tap
Bomba de ar operada manualmente 

como equipamento de pressão
* Outros acessórios de pressão a pedido *

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 54 x L 42 x P 22 cm
- Peso (não carregado): 5,5 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 44,5 x L 60 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 120-300 ml (aro Ø 64-83 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas: Recipiente AFG NC (aço), conteúdo de 11 litros (3 galões americanos)
- Bomba de ar manual como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Avental do vendedor incl. 3 bolsas frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 429,00
Preço / Unidade: EUR 469,00
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Pro 11 litros „Bebidas não carbonatadas“

O comprovado por muitos anos, dispositivo dispensador móvel de última geração para serviço profissional de bebidas. 
Construção de mochila particularmente robusta, durável e altamente isolante (até 4 horas). Adequado para aplicação universal
distribuição de bebidas não carbonatadas quentes e frias.

Mochila bebida profissional
Isolamento até 4 horas

Ilustração: características do produto 
para bebidas não carbonatadasTorneira Padrão

Premium Tap
Pro 11-Liter, garante uma 

aparência de marca profissional

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 52 x L 35 x P 35 cm
- Peso (não carregado): 6,5 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 43 x L 79 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 120-300 ml (aro Ø 64-83 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente de bebida: Recipiente AFG NC (Aço), Gravity-Fed, conteúdo de 11 litros (3-USGallons)
- Capa especial para mochila: construção reforçada por escoras de alumínio incorporadas na parte traseira
- Isolamento Plus, até 4 horas ou mais através da tampa iso extra para recipiente de bebida
- Avental do vendedor incl. 3 bolsas frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 429,00
Preço / Unidade: EUR 469,00
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Pro 11 litros „Bebidas carbonatadas“

O dispositivo distribuidor móvel de última geração comprovado por muitos anos para serviços profissionais de bebidas. Construção 
de mochila particularmente robusta, durável e altamente isolante (até 4 horas). Adequado para aplicação universal.
Pode ser usado para todos os tipos de bebidas “gaseificadas e não gaseificadas, quentes e frias.

Mochila bebida profissional
Isolamento até 4 horas

Ilustração: características do produto 
para bebidas carbonatadas

Torneira Padrão

Pro 11-Liter, garante uma 
aparência de marca profissionalPremium Tap

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 52 x L 35 x P 35 cm
- Peso (não carregado): 6,5 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 43 x L 79 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 120-300 ml (aro Ø 64-83 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas: Recipiente AFG NC (aço), conteúdo 11 litros (3-USGallons)
- Bomba de ar manual como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Capa especial para mochila: construção reforçada por escoras de alumínio incorporadas na parte traseira
- Isolamento Plus, até 4 horas ou mais através da tampa iso extra para recipiente de bebida
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 499,00
Preço / Unidade: EUR 549,00
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Pro 19 litros „Bebidas não carbonatadas“

O dispositivo distribuidor móvel de última geração comprovado por muitos anos para serviço profissional de bebidas como XL 
PLUS SIZE. Construção de mochila particularmente robusta, durável e altamente isolante (até 4 horas). Adequado para
dispensar todos os tipos de bebidas não carbonatadas quentes e frias.

A variante XL de
Serviço móvel de bebidas!

Torneira Padrão

Ilustração: características do produto 
para bebidas não carbonatadas

Premium Tap

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor Padrão: PRATA
- Dimensões da mochila: A 72 x L 35 x P 35 cm
- Peso (não carregado): 8,5 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 63 x L 77,5 cm
- Distribuidor de copos: Areia / Branco, plástico., Adequado para copos descartáveis   de 350-710 ml (aro Ø 82-98 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente de bebidas: Recipiente AFG NC (Aço), Gravity-Fed, conteúdo 19-Litros (5-USGallons)
- Capa especial para mochila: construção reforçada por escoras de alumínio incorporadas na parte traseira
- Isolamento Plus, até 4 horas ou mais através da tampa iso extra para recipiente de bebida
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 509,00
Preço / Unidade: EUR 549,00
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Pro 19 litros „Bebidas carbonatadas“

O dispositivo distribuidor móvel de última geração comprovado por muitos anos para serviço profissional de bebidas como XL 
PLUS SIZE. Construção de mochila particularmente robusta, durável e altamente isolante (até 4 horas). Adequado para
dispensar todos os tipos de bebidas carbonatadas e não carbonatadas, quentes e frias.

A variante XL de
Serviço móvel de bebidas!

Torneira Padrão

Ilustração: características do produto 
para bebidas carbonatadas

Bomba de ar operada manualmente 

como equipamento de pressãoPremium Tap * Outros acessórios de pressão a pedido *

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 72 x L 35 x P 35 cm
- Peso (não carregado): 8,5 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 63 x L 77,5 cm
- Distribuidor de copos: Areia / Branco, plástico., Adequado para copos descartáveis   de 350-710 ml (aro Ø 82-98 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas: Recipiente AFG NC (aço), conteúdo 19 litros (5-USGallons)
- Bomba de ar manual como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Capa especial para mochila: construção reforçada por escoras de alumínio incorporadas na parte traseira
- Isolamento Plus, até 4 horas ou mais através da tampa iso extra para recipiente de bebida
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 579,00
Preço / Unidade: EUR 629,00
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Kombi 2x 11 litros „Bebidas não carbonatadas“
Sistema de dispensação móvel para o Serviço Profissional de Bebidas. Permite servir 2 tipos de bebidas em sistema de 
mochila. Construção de mochila particularmente robusta, durável e altamente isolante (até 4 horas).
A versão é adequada para dispensar bebidas não carbonatadas, quentes e frias.

Torneira Padrão
Ilustração: características do produto 

para bebidas não carbonatadas

Premium Tap
2 isolados separadamente

recipientes de bebida de 11 litros

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 52 x L 52 x P 32 cm
- Peso (não carregado): 11,0 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 44 x L 91 cm
- Distribuidor de copos: Areia / Branco, plástico., Adequado para copos descartáveis   de 350-710 ml (aro Ø 82-98 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente de bebidas (2x): Recipiente AFG NC (aço), alimentado por gravidade, conteúdo de 11 litros (3 galões americanos)

- Capa especial para mochila: construção reforçada por escoras de alumínio incorporadas na parte traseira
- Isolamento Plus, até 4 horas ou mais através da tampa iso extra para recipiente de bebida
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 549,00
Preço / Unidade: EUR 639,00
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Kombi 2x 11 litros „Bebidas carbonatadas“
Sistema de dispensação móvel para o Serviço Profissional de Bebidas. Permite servir 2 tipos de bebidas em sistema de 
mochila. Construção de mochila particularmente robusta, durável e altamente isolante (até 4 horas). A versão é 
adequada para dispensar todos os tipos de bebidas gaseificadas e não gaseificadas, quentes e frias.

Torneira Padrão Ilustração: características do produto
para bebidas carbonatadas

Premium Tap 2 isolados separadamente
recipientes de bebida de 11 litros

Bomba de ar operada manualmente 

como equipamento de pressão

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 52 x L 52 x P 32 cm
- Peso (não carregado): 11,0 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 44 x L 91 cm
- Distribuidor de copos: Areia / Branco, plástico, adequado para copos descartáveis   de 350-710 ml (aro Ø 82-98 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente de bebida (2x): Recipiente AFG NC (aço), conteúdo de 11 litros (3 galões americanos)
- Bomba de ar manual incl. Acoplador T como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Capa especial para mochila: construção reforçada por escoras de alumínio incorporadas na parte traseira
- Isolamento Plus, até 4 horas ou mais através da tampa iso extra para recipiente de bebida
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 639,00
Preço / Unidade: EUR 719,00
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Kombi 2x 15 litros „Bebidas não carbonatadas“

Sistema dispensador móvel com dois recipientes de plástico (PE) a serem esvaziados independentemente um do outro. Com este 
modelo compacto de mochila para bebidas, duas bebidas diferentes podem ser servidas simultaneamente. Isolamento de até 2 
horas. A versão é adequada para dispensar bebidas não carbonatadas, quentes e frias. O baixo peso e a alta capacidade de carga 
garantem um serviço de bebidas descomplicado. Encha rapidamente e vamos começar o serviço ...

Mochila compacta para bebidas 
com dois recipientes para bebidas 
de 15 litros cada, feita de plástico

Torneira Padrão

Ilustração: características do produto 
para bebidas não carbonatadas

Premium Tap
Mochila leve

Alta capacidade de carga

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensão da mochila: A 52 x L 36 x P 40 cm
- Peso (não carregado): aprox. 6,0 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 43,5 x L 87,5 cm
- Distribuidor de copos: Areia / Branco, plástico, adequado para copos descartáveis   de 350-710 ml (aro Ø 82-98 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas (2x): plástico adequado para alimentos / bebidas (PE), conteúdo de 15 litros

- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 399,00
Preço / Unidade: EUR 429,00
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Kombi 2x 15 litros „Bebidas carbonatadas“

Sistema dispensador móvel com dois recipientes de plástico (PE) a serem esvaziados independentemente um do outro. Com 
este modelo compacto de mochila para bebidas, duas bebidas diferentes podem ser servidas simultaneamente. Isolamento 
de até 2 horas. A versão é adequada para dispensar bebidas não carbonatadas, quentes e frias. Baixo peso e alta capacidade 
de carga garantem um serviço de bebidas descomplicado. Ao usar a bomba de ar com T-Coupler, a mochila
é adequado para dispensar bebidas carbonatadas.

Usando a bomba de ar também 
adequada para operação de CO2!

Torneira Padrão

Ilustração: características do produto 
para bebidas carbonatadas

Mochila leve
Alta capacidade de carga

Premium Tap

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensão da mochila: A 52 x L 36 x P 40 cm
- Peso (não carregado): aprox. 6,5 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 43,5 x L 87,5 cm
- Distribuidor de copos: Areia / Branco, plástico, adequado para copos descartáveis   de 350-710 ml (aro Ø 82-98 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas (2x): plástico adequado para alimentos / bebidas (PE), conteúdo de 15 litros

- Bomba de ar manual incl. Acoplador T como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento incl. Equipamento 
padrão da torneira incl. Premium Tap

Preço / Unidade: EUR 479,00
Preço / Unidade: EUR 509,00
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Kombi 2x 5 litros „Bebidas não carbonatadas e carbonatadas“

Mochila para bebidas com isolamento (até 2 horas). Para servir dois tipos de produtos na mochila. De preferência adequado 
para bebidas frias. Operação com alimentação por gravidade de bebidas não carbonatadas, sem necessidade de uso de 
equipamento de pressão adicional. Distribuição de bebidas carbonatadas, equipamento de pressão adicional deve ser 
operado. A Bomba de Ar Mecânica com Acoplador T é o método mais adequado para este propósito. Ideal
para um serviço rápido de bebidas!

Porção de 2 tipos de bebidas
de uma mochila ...

Ilustração:
Características do produto para 

bebidas não carbonatadas

Ilustração:
Características do produto para

bebidas gaseificadas

... de preferência adequado

para bebidas frias!

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 36 x L 31 x P 28 cm
- Peso (não carregado): 2,0 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 30,5 x L 64,5 cm
- Distribuidor de copos: Transparente, de plástico, adequado para copos descartáveis   de 120-300 ml (aro Ø 64-83 mm)

Opcional: Extensão de tecido para uso com copos retornáveis. Preço EUR 9,00 / peça
- Recipiente para bebidas (2x): plástico adequado para alimentos / bebidas (PE), conteúdo de 5 litros

- Bomba de ar manual incl. Acoplador T como equipamento de pressão (adequado para qualquer tipo de bebida)
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Equipamento “bebidas não carbonatadas” 
Equipamento “bebidas carbonatadas”

Preço / Unidade: EUR 249,00
Preço / Unidade: EUR 349,00
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Drink-Pack-Fun 5 Litros
„Bebidas não carbonatadas / carbonatadas“

Mochila de bebida simples, com isolamento moderado, adequada para qualquer ocasião divertida. De preferência adequado para 
bebidas frias. Para bebidas não gaseificadas, o esvaziamento ocorre por meio do Gravity-Fed - sem acessórios de pressão adicionais
requeridos. Ao usar a mochila com bebidas carbonatadas, a Mini-Bomba de Ar tem para ser operado como

acessório de pressão.

Ilustração: características do produto 
para bebidas não carbonatadas

Ilustração: características do produto 
para bebidas carbonatadas

Operação com Mini-Bomba de Ar
como equipamento de pressão

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA (cor VERMELHO - estoque restante, Nylon material)
- Dimensões da mochila: A 36 x L 27 x P 17 cm
- Peso (não carregado): 1,4 Kg
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 31 x L 46 cm
- Recipiente para bebidas: plástico adequado para alimentos / bebidas (PE), conteúdo de 5 litros

- Porta-copos na alça de ombro (ideal para copos de 200 ml)

- Necessário para operação de CO2: Mini-bomba de ar (mecânica, operação manual)

Equipamento „bebidas não gaseificadas” 
Equipamento „bebidas gaseificadas“

Preço / Unidade: EUR 79,00
Preço / Unidade: EUR 99,00
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Pacote de festa para latas de cerveja de 5 litros do supermercado ...

mochila de bebida simples, com isolamento moderado (mochila tipo Drink-Pack-Fun), pode ser usada para latas de cerveja de 
5 litros no supermercado. Entrega incl. pode prender e bater para lata de cerveja, linha de bebida conectada com torneira de 
mão única padrão e Mini-bomba de ar como equipamento de pressão.

Pode ser usado com todas as latas de cerveja de alumínio padrão de 5 litros!

Escopo de fornecimento: Pacote de festa 

para lata de cerveja ALU de 5 litros
Lata de cerveja de 5 litros

Características do produto / dados técnicos:

* Fornecido sem lata de cerveja *
- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: SLVER (cor VERMELHO - estoque restante, Nylon de material)
- Dimensões da mochila: A 36 x L 27 x P 17 cm
- Peso (não carregado): 1,0 Kg (carregado aprox. 7 Kg)
- Superfície de publicidade (superfície de folha visível): H 31 x L 46 cm
- Conjunto de distribuição: torneira de mão única, tubo vertical, braçadeira, Mini bomba de ar (veja a imagem acima no meio)
- Becherhalterung am Schultergurt (ideal para 200 ml Trinkbecher
- Porta-copos na alça de ombro (ideal para copos de 200 ml)

Preço / Unidade: EUR 89,00
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Torre Foguete - Individual 3 Litros

Rocket Tower Single é o destaque para o catering de eventos. Equipado com um tubo de bebida inquebrável de 
plástico (PE), conteúdo do tubo de 3 litros. Incluindo refrigeração interna (IceTube) e dispositivo de toque, esta mochila 
ultraleve chama a atenção e…

volume de negócios garantido para eventos-catering indoor!

Imagem de sua marca
otimamente representado

Para uso com Ice-Tube 
apenas 2 litros de capacidade do

tubo de bebida

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 60 x L 32 x P 11 cm
- Comprimento do tubo de bebida: 70 cm (com calibração por litro) e linha de bebida incluída com torneira
- Comprimento do tubo de gelo: 60 cm

- Peso (sem enchimento): 1,7 Kg

- Superfície de publicidade: 1x H 54 x L 10 cm e 1x H 14 x L 23 cm
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Preço / Unidade: EUR 189,00
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Torre do foguete - Twin 2x 3 Litros

Rocket Tower Single é o destaque para o catering de eventos. Equipado com dois tubos de bebida inquebráveis   de 
plástico (PE), conteúdo de cada tubo 3 litros. Incluindo refrigeração interna (IceTube) e dispositivo de toque, esta 
mochila ultraleve chama a atenção e…

volume de negócios garantido para eventos-catering indoor!

Imagem de sua marca
otimamente representado

Para uso com Ice-Tube 
apenas 2 litros de capacidade do

tubo de bebida

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 60 x L 32 x P 11 cm
- Comprimento do tubo de bebida: 70 cm (com calibração por litro) e linha de bebida incluída com torneira
- Comprimento do tubo de gelo: 60 cm

- Peso (sem enchimento): 2,7 Kg

- Superfície de publicidade: 1x H 54 x L 10 cm e 1x H 14 x L 23 cm
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara de telescópio (L aprox. 140 cm) * Não ilustrado

Preço / Unidade: EUR 299,00
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Pacote Twin - Mochila para Latas e Garrafas

O Twin Pack isolado é o sistema de distribuição móvel ideal para latas e garrafas de bebidas comerciais (PET ou vidro) de até 
500 ml, bem como para produtos embalados do setor alimentício e não alimentício. Perfeitamente adequado para 
complementar e aumentar as capacidades de promoção e vendas. Enchimento e manuseio fáceis!

O Twin Pack pode ser convertido em uma mochila de bebidas para servir em xícaras.
Peça-nos soluções e preços.

Dispositivo de 2 câmaras com capacidade 
de carga para 15 latas ou garrafas

até 500 ml cada

Embalagem dupla com saco de lixo 
para descarte de recipiente vazio Flexível trocável

mensagens publicitárias!

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da mochila: A 60 x L 35 x P 30 cm
- Peso (sem enchimento): 4,0 Kg

- Superfície de publicidade (parte traseira): H 52 x W 30 cm
- Superfície de publicidade: 2x H 38 x W 22 cm
- Avental do vendedor incl. 3 bolsos frontais (material e cor iguais à mochila)
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara telescópica (não ilustrada). Saco de resíduos (ilustrado no canto superior esquerdo).

Preço / Unidade: EUR 269,00 (Saco de lixo - Preço / Unidade EUR 49,00)
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BT4002 - Bandeja a bordo do vendedor com tampa

A bandeja isolada do fornecedor é adequada para uma ampla variedade de aplicações. Materiais e mão de obra de alta qualidade 
garantem estabilidade e durabilidade. Tampa removível, sistema de cinto de ombro com almofada de ombro ajustável nas costas 
em cruz para maior conforto de uso. Com dois bolsos laterais externos para acessórios de serviço ou roubo de dinheiro. Frente e 
tampa (interior) podem ser decoradas para fins publicitários. Quando usado a bandeja com tampa
também adequado para distribuição de produtos de sorvete!

Inserção de 15 orifícios para estabilização 

de latas, garrafas e copos

Sistema ergonômico de alça de ombro
com almofada de ombro ajustável Orifício Ø 70 mm, Altura 50 mm

Embutimento (divisor de ambiente),

mantém a bandeja arrumada

Mudança flexível de
mensagens publicitárias

Tampa levantável completamente removível

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da bandeja: A 20 x L 39 x P 39 cm
- Peso (sem enchimento): 2,2 Kg

- Volume líquido: 25 litros
- Superfície de publicidade (frente): H 13 x W 69 cm
- Superfície de publicidade (dentro da tampa): A 12 x L 31 cm
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara telescópica (não ilustrada).

Equipamento com embutimento (divisor de ambiente) Preço / Unidade: EUR 149,00

Inserto de 15 furos Preço / Unidade: EUR 19,00
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BT4003 - Bandeja a bordo XL do fornecedor com tampa

A bandeja isolada do fornecedor é adequada para uma ampla variedade de aplicações. Materiais e mão de obra de alta 
qualidade garantem estabilidade e durabilidade. Tampa removível, sistema de cinto de ombro com almofada de ombro 
ajustável nas costas em cruz para maior conforto de uso. Com dois bolsos laterais externos para acessórios de serviço ou 
roubo de dinheiro. Frente e tampa (interior) podem ser decoradas para fins publicitários. Ao utilizar Bandeja com tampa 
também adequada para distribuição de sorvetes!

Particularmente adequado para uso com latas e garrafas de 500 ml!

Inserção de 15 orifícios para estabilização 

de latas, garrafas e copos

Sistema ergonômico de alça de ombro
com almofada de ombro ajustável

Orifício Ø 70 mm, Altura 50 mm

Mudança flexível de
mensagens publicitárias

Embutimento (divisor de ambiente),

mantém a bandeja arrumada

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da bandeja: A 30 x L 39 x P 39 cm
- Peso (não preenchido): 3,0 Kg
- Volume líquido: 40 litros
- Superfície de publicidade (frente): H 23 x W 69 cm
- Superfície de publicidade (dentro da tampa): A 12 x L 31 cm
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara telescópica (não ilustrada).

Equipamento com embutimento (divisor de ambiente) Preço / Unidade: EUR 169,00

Inserto de 15 furos Preço / Unidade: EUR 19,00
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BT4001 - Bandeja Clássica do Vendedor com Tampa

Bandeja do vendedor de alta capacidade, termoisolada, para uma ampla gama de aplicações. Materiais e mão de obra de alta 
qualidade garantem estabilidade e durabilidade. Tampa removível, sistema de cinto de ombro com almofada de ombro 
ajustável nas costas em cruz para maior conforto de uso. Com dois bolsos laterais externos para acessórios de serviço ou 
roubo de dinheiro. A frente e a tampa (interior) podem ser decoradas para fins publicitários. Quando
use a Bandeja com tampa também adequada para distribuição de sorvetes!

Bandeja do vendedor de alta capacidade

com isolamento Inlay (divisor de ambiente) mantém
a bandeja arrumada

Inserto de 24 furos

Mudança flexível de publicidade

Orifício Ø 70 mm, Altura 50 mm

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensões da bandeja: A 23 x L 57 x P 41 cm
- Peso (sem enchimento): 2,8 Kg

- Volume líquido: 45 litros
- Superfície de publicidade (frente): H 14 x W 50 cm
- Superfície de publicidade (dentro da tampa): 2x A 20 x L 50 cm
- Superfície de publicidade (sacos laterais): 2x A 12 x L 34 cm
- Acessório opcional: Promoção-Flagg incl. vara telescópica (não ilustrada).

Equipamento com embutimento (2x divisória de ambiente) Preço / Unidade: EUR 199,00

Inserto de 24 furos Preço / Unidade: EUR 29,00
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EVT2010 - Saco de Sorvete incl. 2 elementos de resfriamento

Sorvete com isolamento térmico e dois elementos de refrigeração incluídos. Divisão interna flexível em 4 partes, dois bolsos 
laterais externos, alça de ombro ajustável com proteção têxtil. Tampa elevável com proteção contra intempéries nas laterais e 
fecho magnético. Ideal para distribuição de sorvetes ou outros produtos congelados.

Clima- / Interferência
Proteção

Ideal para Sorvetes
Distribuição

Dispositivo de câmara de 4 partes

Inclui 2 elementos de resfriamento

Mudança flexível de publicidade

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona de Caminhão (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA
- Dimensão da bolsa: A 37 x L 25,5 x P 25 cm
- Peso (incl. Elementos de Resfriamento): 3,2 Kg (Peso excl. Elementos de Resfriamento 1,4 Kg)
- Volume líquido: 20 litros
- Superfície de publicidade (frente): H 15,5 x W 33 cm

Saco incl. 2 elementos de resfriamento VAMUS Elemento 
de resfriamento VAMUS -21 ° C, 28x20x2 cm

Preço / Unidade: EUR 129,00
Preço / Unidade: EUR 12,00
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EB4003 - Caixa de venda de sorvetes com tampa deslizante

Modelo de bandeja do fornecedor ergonomicamente projetado, com parede dupla e painéis de material de espuma para melhor 
isolamento. Equipado com sistema de alça de ombro de 4 pontos. Tampa deslizante prática (removível), evita temperatura rápida
perda no interior e garante um manuseio ideal.

Ideal para Sorvetes e outros produtos congelados!

Bandeja de sorvete com
tampa deslizante, ombro de 4 pontos

alça e bolsa de alumínio

Bandeja de sorvete excl.
Saco de folha e tampa deslizante

4 pontos ergonômicos
Alça

Tampa deslizante removível

Características do produto / dados técnicos:

Cor branca
Material: plástico PE
Dimensão externa: C60cm x A22,5cm x D33cm 
Dimensão interna: C55cm x A19,5cm x P29cm 
Volume líquido: aprox. 31 litros
Peso (sem enchimento): aprox. 3,4 Kg
Superfície de publicidade (frontal): pode ser decorada com adesivos ou com folha frontal para inserções publicitárias flexíveis.

Bandeja de sorvete incl. tampa deslizante e alça de 4 pontos: 

Separadores (conjunto de 3 unidades):

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

Preço / Unidade: EUR 199,00
Preço / unidade: EUR 9,00
Preço / Unidade: EUR 19,00
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VB4004 - Caixa de Vending do Vendedor

Modelo de bandeja do fornecedor ergonomicamente projetado, feito de plástico de fácil manutenção, muito leve em seu próprio peso. Equipado

com sistema de alça de ombro de 4 pontos. O resfriamento das mercadorias por cubos de gelo é possível!

- Bandeja do fornecedor aplicável flexível feita de plástico -

Ilustração excl. Foil-Bag Ilustração sem separadores Ilustração incl. Foil-Bag para 
decoração de publicidade flexível

Ilustração com inserção de 16 furos

Ilustração com dois separadores

Características do produto / dados técnicos:

Cor padrão: alumínio branco (RAL9006) Material: 
plástico (poliestirol)
Dimensão externa: C60cm / Alt 18cm / D33cm 
Dimensão interna: C55,5cm / Alt17,5cm / D29cm 
Volume líquido: aprox. 28 litros
Peso (sem enchimento): aprox. 2,3 Kg
Superfície de publicidade (frontal): pode ser decorada com adesivos ou com folha frontal para inserções publicitárias flexíveis.

Vendor Tray incl. Alça de ombro de 4 pontos: inserção 
de 16 orifícios:

Preço / Unidade: EUR 149,00
Preço / Unidade: EUR 19,00

Separadores (conjunto de 3 unidades):

Foil-Bag L63,5 x H16,5 cm (dentro L59 x H16,5 cm)
Preço / unidade: EUR
Preço / Unidade: EUR 19,00

9,00
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Suporte para laptop - dois tamanhos disponíveis

Almofada de trabalho confortável e móvel para notebooks / laptops, com sistema de cinto de ombro ajustável cruzado 
na parte traseira. A versão XL com ombreiras e alças mais largas. Construção ergonômica. VELCRO fornecido
tiras fixam a unidade à plataforma de trabalho e garantem um manuseio ideal.

Padrão de suporte para laptop
para dispositivos 11 “- 14“

Laptop-Supporter XL
para dispositivos 15 “- 18“Versão padrão da imagem

Versão da imagem XL

Modelo Padrão do Sistema de Correia Belt System XL Model

Equipamento / dados técnicos para padrão (dispositivos 11 "-14")
- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: Prata / Preto
- Dimensão: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Peso: 0,8 Kg Preço / Unidade: EUR 69,00

Equipamento / dados técnicos para XL (dispositivos 15 "-18")
- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: Prata / Preto
- Dimensão: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Peso: 1,0 Kg Preço / Unidade: EUR 79,00
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LaptopSupporterBag - modelo 2 em 1

Caso acolchoado para notebook / laptop, pode ser convertido em uma mesa de trabalho móvel em algumas etapas fáceis. Largas, nas 
costas as alças cruzadas proporcionam estabilidade e conforto. As tiras VELCRO fornecidas fixam a descida na plataforma de trabalho 
e garantem um manuseio ideal. O Foil-Bag dentro da tampa pode ser usado para fins publicitários.

Maleta de transporte e ... Alças largas com 
ombreiras ajustáveisMesa de trabalho móvel

e bolsa de transporte para
Notebook / Laptop 11 “-18“

Tiras de VELCRO estabilizam o 
dispositivo na mesa de trabalho

... mesa de trabalho móvel em uma

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor: PRATA / PRETO
- Dimensão: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm
- Peso: 1,6 Kg
- Superfície de publicidade (saco de folha): A 30 x L 34 cm

Preço / Unidade: EUR 119,00
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Saco de promoção - possibilidade de publicidade individual

Bolsa de ombro funcional e multifacetada, feita de lona de caminhão durável com cinto de ombro confortável, 
ajustável e acolchoado. Decorações promocionais individuais com inserções de papel na frente e na capa
no lado de fora.

Vista interior
Sacola de promoção

A partir da quantidade 100 unidades 
também disponíveis em outras cores!

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Lona (641 COMPLAN Original)
- Cor Padrão: PRATA (alguns remanescentes Amarelo, Verde, Azul)
- Dimensão da bolsa: C 40 x A 30 x P 12 cm
- Peso: 0,8 Kg
- Volume líquido: 12 litros
- Frente / capa da superfície de publicidade: H 25 x W 38 cm

Preço / Unidade: EUR 39,00
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PP8001 - Pacote de cartazes (cartazes ambulantes)

Mochila ultraleve com reforço de alumínio para estabilização da construção. Para uma apresentação móvel de 
cartazes / cartazes extremamente eficaz. Alta visibilidade da mensagem publicitária devido à apresentação em grande 
área independente da localização. A entrega inclui Avental do Vendedor com três bolsos frontais. A operadora tem
mãos livres para distribuir amostras de produtos, folhetos, etc.

Avental do vendedor com três
Mudança rápida da 
mensagem publicitária

bolsos frontais para folhetos, 
amostras, folhetos etc.

Características do produto / dados técnicos:

- Dimensão: C 126 x L 64 x P 28 cm
- Cor: PRATA
- Material: Lona ((641 COMPLAN Original)
- Avental do vendedor com três bolsos frontais (cor e material iguais ao pacote de cartazes)
- Área de publicidade visível (parte traseira): H 119 x W 83 cm (aprox. DIN A0)
- Área de publicidade visível (no alto): H 41 x W 57 cm
- Peso: aprox. 5,2 Kg

Preço / Unidade: EUR 189,00
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Beer-Tower Original 3 e 5 Litros

Distribuidor de mesa sólido, adequado para quase todas as bebidas (exceto álcool de alta porcentagem). Design 
moderno com torneira de plástico transparente. Tubo para bebidas em policarbonato inquebrável, com calibração por 
litro, giratório em 360 °. Base robusta pode ser usada para fins publicitários e decorada com adesivos.

IceTube (refrigeração interna)
Torre de 3 e 5 litros

Imagem Beer-Tower 3 Litros Tubo giratório 360 °

Torneira transparente de alta qualidade

Tubo de bebida feito de 
policarbonato inquebrável

Versão de 3 litros (item nº: ZS2005 / 3)
Altura Total: 90 cm / Peso: 4,0 Kg Preço / Unidade: EUR 119,00

Versão de 5 litros (item nº: ZS2005 / 5
Altura total: 125 cm / Peso: 4,4 kg Preço / Unidade: EUR 129,00

Acessórios opcionais ...

Elemento de resfriamento (IceTube) Resfriamento interno
Recheado com cubos de gelo e água, mantém as bebidas frescas por mais tempo sem diluí-las. Quando usado com 
cubos de gelo que piscam, o grau de atenção aumenta consideravelmente ...
Item No .: ZS2105 / 3 Litros Preço / Unidade: EUR 17,00
Item No: ZS2105 / 5 Litros Preço / Unidade: EUR 19,00

IceBullet em vez de cubos de gelo (não ilustrado) 3 
unidades / conjunto para tubo de 3 litros Preço / conjunto de 3: EUR 7,00
5 unidades / conjunto para tubo de 5 litros Preço / conjunto de 5: EUR 10,00

Escova de limpeza (não ilustrado)
Nº do item: ZS2108
Tubo de bebida de 3 litros 
tubo de bebida de 5 litros

Preis / Stück EUR: 12,00
Preis / Stück EUR: 14,00
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TRITON „Promo“ 5 litros

Table-Top-Dispenser ... Dispensa de bebida simultânea a partir de três torneiras! Adequado para o aproveitamento de todos os tipos 
de bebidas, com ou sem dióxido de carbono (de preferência geladas). Entrega incl. escova de limpeza, bloco de resfriamento e 
bandeja para lanches, como batatas fritas, sanduíches, etc.

Os materiais e matérias-primas utilizadas estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e
Regulamento (UE) No. 1935/2004 e são adequados para uso com alimentos / bebidas!

Bandeja de lanches Recipiente de bebida de 5 litros 
com calibração 3 e 5 litros

TRITON Promo 5 Litros

Bloco de Resfriamento

Base Robusta

Bata com parafusos

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Plástico (adequado para uso com alimentos / bebidas)
- Altura total: 60 cm
- Conteúdo: 5 litros
- Diâmetro da bandeja de lanches: 25 cm

- Peso (sem enchimento): 2,7 Kg

- Acessórios a pedido

Preço / Unidade: EUR 109,00
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TRITON „Sky“ 5 litros

Dispensador de mesa ... Dispensa de bebida em simultâneo com três torneiras! Adequado para o aproveitamento de todos os tipos de 
bebidas, com ou sem dióxido de carbono (de preferência geladas). Entrega incl. escova de limpeza, tubo de gelo para cubos de gelo 
(também pode ser usado com bloco de resfriamento) e bandeja para lanches como batatas fritas, sanduíches etc.

Os materiais e matérias-primas utilizadas estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e
Regulamento (UE) No. 1935/2004 e são adequados para uso com alimentos / bebidas!

SKY 5 Litros incl. Tubo de gelo
para cubos de gelo

SKY 5 litros (sem enchimento)

Sistema Multi-Tap
Três torneiras dispensadoras

Bloco de Resfriamento

(elemento de resfriamento opcional)

Características do produto / dados técnicos:

- Recipiente para bebidas de 5 litros: plástico (adequado para uso com alimentos / bebidas)
- Tubo de gelo para cubos de gelo: Plástico (adequado para uso com alimentos / bebidas)

- Altura total: 89,7 cm
- Largura: 31,9 cm
- Conteúdo: 5 litros
- Diâmetro da bandeja: 25 cm

- Distância da torneira / base: 21,5 cm

- Peso (sem enchimento): 2,8 Kg

- Acessórios a pedido

Preço / Unidade: EUR 119,00
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Número do item: 4160S
Distribuidor de copos, plástico, transparente, (pequeno)

Distribuidor de copo pequeno clássico, azul transparente, novo copo giratório permite recarregar sem remover o copo, carregado pela parte superior e 

com alimentação por gravidade autoajustável para tamanhos de copo de 90-150 ml, com diâmetro de borda 57-73 mm, comprimento do tubo

406 mm, (fornecido com dispositivo de montagem na parede, uma suspensão)

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Plástico
- Cor: Transparente (claro)
- Comprimento do tubo: 406 mm

- Para tamanhos de copos descartáveis: 90-150 ml,

- com diâmetro de borda: 57-73 mm
- Peso: 0,3 Kg

Preço / Unidade: EUR 25,00

Número do item: 3165M
Distribuidor de copos, plástico, transparente, (médio)

Distribuidor de copo médio clássico, azul transparente, novo copo flip permite reabastecer sem remover o copo, carregado pela parte superior e com 

alimentação por gravidade autoajustável para tamanhos de copo de 120-300 ml, diâmetro da borda 64-83 mm, comprimento do tubo

508 mm, (fornecido com dispositivo de montagem na parede, uma suspensão)

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Plástico
- Cor: Transparente (claro)
- Comprimento do tubo: 508 mm

- Para Tamanhos de Copos Descartáveis: 120-300 ml, 

com diâmetro de borda: 64-83 mm

- Peso: 0,4 Kg

Preço / Unidade: EUR 29,00
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Número do item: 4410M
Distribuidor de copos, plástico, areia (médio / grande)

Distribuidor de copos tipo pull para bebidas, para quase todas as aplicações. Material de polietileno inquebrável, cor SAND ou VERMELHO (a 
pedido), carregamento superior e alimentação por gravidade, autoajustável, para tamanhos de copo 350-710ml, diâmetro do aro
82-98 mm, comprimento do tubo 597 mm (fornecido com dispositivo de montagem na parede, duas suspensões).

Características do produto / dados técnicos:

- Material: Polietileno (Plástico)
- Cor Padrão: Areia
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para Tamanhos de Copos Descartáveis: 350-710 ml, 

com diâmetro de borda: 82-98 mm

- Peso: 0,5 Kg

Preço / Unidade: EUR 59,00

* Dispensador para tamanhos de copos menores a pedido!

Número do item: 3250S
Distribuidor de copos, aço inoxidável (pequeno)

Distribuidor de copo pequeno, aço inoxidável, carregamento superior e alimentação por gravidade, autoajustável, para tamanhos de copo 180-350 ml, 

diâmetro do aro 70-86 mm, comprimento do tubo 406 mm, (fornecido com dispositivo de montagem na parede, uma suspensão)

Características do produto / dados técnicos:

- Material: aço inoxidável
- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 406 mm

- Para tamanhos de copos de descarte: 180-350 

ml, com diâmetro de borda: 70-86 mm

- Peso: 0,6 Kg

Preço / Unidade: EUR 46,00

Venda - 50% de desconto
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Número do item: 4200M
Distribuidor de copos, aço inoxidável (médio)

Distribuidor de copo médio, aço inoxidável, carregamento superior e alimentação por gravidade, autoajustável, para tamanhos de copo 120-300 ml, 

diâmetro de borda 70-86 mm, comprimento do tubo 597 mm, (fornecido com dispositivo de montagem em parede, duas suspensões)

Características do produto / dados técnicos:

- Material: aço inoxidável
- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para Tamanhos de Copos Descartáveis: 120-300 ml, 

com diâmetro de borda: 70-86 mm

- Peso: 0,7 Kg

Preço / Unidade: EUR 54,00

Venda - 50% de desconto

Número do item: 4400L
Distribuidor de copos, aço inoxidável (grande)

Distribuidor de copo grande, aço inoxidável, carregamento superior e alimentação por gravidade, autoajustável, para tamanhos de copo 350-710 ml, 

diâmetro do aro 82-98 mm, comprimento do tubo 597 mm (fornecido com dispositivo de montagem na parede, duas suspensões).

Características do produto / dados técnicos:

- Material: aço inoxidável
- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- para tamanhos de copos descartáveis: 350-710 ml, 

com diâmetro de borda: 82-98 mm

- Peso: 0,8 Kg

Preço / Unidade: EUR 59,00

Venda - 50% de desconto

39



Distribuidor de copo multiuso, St.- Steel (Médio / Grande / XL)

Dispensador de copos, em aço inoxidável, de carregamento superior e por gravidade, com tampa cromada, para copos descartáveis   em papel 

ou plástico. O diâmetro do aro do distribuidor pode ser ajustado com uma chave de fenda ou moeda ao diâmetro do aro de

copo. Entrega com dispositivo para montagem na parede (duas suspensões).

3200M (médio)

Dados técnicos:

- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para tamanhos de copo: 180-300 ml, 

diâmetro da borda: 56-81 mm

- Peso: 0,7 Kg Venda - 50% de desconto
Preço / Unidade: EUR 58,00

* * * * *

3400L (grande)

Dados técnicos:

- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para tamanhos de copo: 350-710 ml, 

diâmetro da borda: 70-98 mm

- Peso: 0,8 Kg

Preço / Unidade: EUR 62,00

* * * * *

3500XL (extragrande)

Dados técnicos:

- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para tamanhos de copo: 950-1360 ml, 

diâmetro da borda: 101-123 mm

- Peso: 1,0 Kg

Venda - 50% de desconto

Preço / Unidade: EUR 76,00
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Distribuidor de copo St.-Steel com mola (Médio / Grande / XL)

Distribuidor de copos com mola, em aço inoxidável, para copos descartáveis   em papel ou plástico. O diâmetro da borda do copo 
pode ser ajustado com uma chave de fenda ou moeda. Entrega com dispositivo para montagem na parede (duas suspensões).
O dispensador de copos pode ser instalado na horizontal, vertical ou 45 °.

3200EV-M Oferta - 50% de desconto
Dados técnicos:

- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para tamanhos de copo: 180-300 ml, 

diâmetro da borda: 56-81 mm

- Peso: 1,1 Kg

Preço / Unidade: EUR 85,00

* * * * *

3400EV-L

Dados técnicos:

- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para Taças Tamanhos: 350-710 ml,

com diâmetro de borda: 70-98 mm
- Peso: 1,2 Kg

Venda - 50% de desconto

Preço / Unidade: EUR 92,00

* * * * *

3500EV-XL

Dados técnicos:

- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para tamanhos de copo: 950-1360 ml, 

diâmetro da borda: 101-123 mm

- Peso: 1,3 Kg

Preço / Unidade: EUR 110,00

Venda - 50% de desconto
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Suporte de mesa

Suporte de mesa, construção cromada / aço, para até 4 distribuidores de tampa / copo com comprimento de tubo de 597 mm e
duas suspensões.

3604S Ficar apenas Stand incl. Distribuidores de copos
e dispensador de tampa

Dados técnicos:

- Cor: Chrome
- Altura: 914 mm
- Diâmetro do aro da base: 254 mm
- Peso: 3,5 Kg

Preço (apenas stand)
Unidade: EUR 185,00

* A ilustração acima à direita mostra o 
suporte 3604S incl. dispensador de copos 2x 
3200M, 1x 3400L, dispensador de tampa 1x 
3402DH

Preço incl. Equipamento
Unidade: EUR 432,00

Distribuidor de tampa em aço inoxidável

Distribuidor de tampa (para dois tamanhos de tampa), aço inoxidável fosco, adequado para tampas de copos. Entrega incluindo dispositivo para

montagem na parede (duas suspensões).

3402DH

Dados técnicos:

- Cor: Prata (St.-Steel)
- Comprimento do tubo: 597 mm

- Para tamanhos de copo: 173-710 ml

- Peso: 1,3 Kg

Preço / Unidade EUR 69,00
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Recipiente de bebidas AFG NC, aço inoxidável
5 litros, 11 litros, 19 litros

Recipiente para bebidas AFG NC, 5 litros, 11 litros e 19 litros de capacidade, tampa do recipiente com válvula de alívio de pressão na 
tampa do tanque, base com punho de borracha, na alça superior. Na versão por gravidade, há uma válvula de saída adicional no
fundo do tanque (saída lateral).

RP1104 / 5
(5 L de conteúdo)

RP1104 / 11
(11 L de conteúdo)

RP1104 / 19
(Conteúdo de 19 L)

Dados técnicos: Dados técnicos: Dados técnicos:

- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Altura: 23,5 cm
- Diâmetro da borda: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Peso: 2,26 Kg

- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Altura: 42,5 cm
- Diâmetro da borda: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Peso: 2,7 Kg

- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Altura: 63,5 cm
- Diâmetro da borda: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Peso: 3,4 Kg

Preço / Unidade: EUR 99,00 Preço / Unidade: EUR 119,00 Preço / Unidade: EUR 129,00

19 litros 11 litros 5 litros
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Recipiente de bebidas AFG NC, 5 litros de aço 
inoxidável, 11 litros, 19 litros „Execução por gravidade”

Recipiente para bebidas AFG NC, 5 litros, 11 litros e 19 litros de capacidade, tampa do recipiente com válvula de alívio de pressão na 
tampa do tanque, base com punho de borracha, na alça superior. Na versão por gravidade, há uma válvula de saída adicional no
fundo do tanque (saída lateral).

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

Vem completo com mangueira de 
bebida, isolamento, tampa, torneira e 
acoplador

Vem completo com mangueira de 
bebida, isolamento, tampa, torneira e 
acoplador

Vem completo com mangueira de 
bebida, isolamento, tampa, torneira e 
acoplador

Dados técnicos:
- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Altura: 23,5 cm
- Diâmetro da borda: 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Peso: 2,78 Kg

Dados técnicos:
- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Altura: 42,5 cm
- Diâmetro da borda: 21,3cm (+/- 1cm) - Diâmetro da borda: 21,3cm (+/- 1cm)
- Peso: 3,1 Kg - Peso: 3,9 Kg

Dados técnicos:
- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Altura: 63,5 cm

Incl. Torneira Padrão
Preço / Unidade: EUR 129,00

Incl. Torneira Padrão
Preço / Unidade: EUR 149,00

Incl. Torneira Padrão
Preço / Unidade: EUR 159,00

Incl. Premium Tap
Preço / Unidade: EUR 169,00

Incl. Premium Tap
Preço / Unidade: EUR 189,00

Incl. Premium Tap
Preço / Unidade: EUR 199,00

19 litros 11 litros 5 litros
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Recipientes plásticos para bebidas (PE), 
versão gravitacional de 5 litros e 15 litros

Os materiais e as matérias-primas utilizadas nas embalagens de plástico para bebidas estão em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 10/2011 e o Regulamento (UE) n.º 1935/2004 e são adequados para utilização com alimentos / bebidas!

RP1104 / 15GVP (15 L) RP1104 / 5GVP (5 L) RP1000 / SDT
Torneira Padrão

Pode ser usado com quente e frio De preferência adequado para bebidas frias.
bebidas. Adequado para Basic 15 litros e compatível com o item DPF100 &

DPD200.
... Vem completo com mangueira de 
bebida, isolamento, tampa, torneira e 
acoplador

Combi 2x 15 litros.

Dados técnicos: Dados técnicos:

- Material: Plástico (PE)
- Altura: 43,5 cm
- Largura: 28 cm
- Profundidade: 16,5 cm

- Peso: 1,2 Kg

- Material: Plástico (PE)
- Altura: 32 cm
- Largura: 19 cm
- Profundidade: 11,5 cm

- Peso: 0,6 KG

Incl. Torneira Padrão
Preço / Unidade: EUR 59,00

Equipado apenas com
Torneira Padrão

Preço / Unidade: EUR 29,00

Incl. Premium Tap
Preço / Unidade: EUR 99,00

Preço / Unidade: EUR 49,00

RP1000 / PDT
Premium Tap

... Vem completo com mangueira de 
bebida, isolamento, tampa, torneira e 
acoplador

Preço / unidade: EUR 69,00
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Acessórios de pressão para bebidas com CO2…

RP1101SF Item RP1101SF e RP1102HIWI 
anexado ao contêiner de 11 litros

Cilindro de gás CO2
. . . cinza com válvula rotativa, com
aprovação técnica, Ø 60,3 mm, 
comprimento 401 mm, peso 2,17 Kg

Item RP1101SF
(Cilindro de gás CO2, aço, 500 g)

Preço / Unidade: EUR 39,00

RP1102HIWI

Mini regulador de CO2 3 bar
. . . com válvula de segurança, funcionando

manômetro, válvula de bloqueio, 
completo com linha de pressão, 
dispositivo de retenção e acoplador NC 
7/16 ".

Preço / Unidade: EUR 69,00 Item RP1102G N & Soda Club
Item RP1102HIWI

Mini-regulador de CO2 3 bar
Cilindro de CO2 ligado a

Lata de 11 litros

RP1102GN

Regulador de CO2 0-3 bar,
… umaajustável pelo volante, 
adequado para garrafas de válvula de 
CO2 de alumínio de dispositivos de 
bolha de refrigerante, como "Soda Club" 
e "Soda Stream". Possível troca de 
garrafa nas lojas. Pronto para
conexão com linha e acoplador, 
adequado para contêineres de aço 
Rocket Pack. Item RP1102GN

Regulador de CO2 para Soda-Club
garrafa (alumínio)Preço / Unidade: EUR 110,00

RP1000 / KDT

Compensador Tap com
parafuso de ajuste
… Esta torneira é obrigatória ao usar 
Cilindro de Gás CO2 na mochila de 
bebidas. Utilizável apenas para Pro 
11 litros e Pro-19 litros!

Item RP1000 / KDT

Preço / Unidade: EUR 129,00
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Acessórios de pressão para "não carbonatados" e
Bebidas “carbonatadas” quentes e frias

RP1113 / PP

Bomba de ar operada 
manualmente, 8 ", Chrome, incl. 
manga de fixação. Usado para gerar a 
pressão de dispensação ao dispensar 
todas as bebidas, como cerveja, cola, 
vinho, suco, água, etc.

Fornecido completo com
conectores para o respectivo 
modelo de mochila.

Bomba conectada ao artigo
Premium 11 litrosPreço / Unidade: EUR 79,00

RP1113 / PP-T

Bomba de ar como descrito 
acima, mas com conector T, para 
conexão a 2 recipientes de 
bebidas.

Fornecido completo com
conectores para o respectivo 
modelo de mochila.

Bomba com conector T conectado
Preço / Unidade: EUR 99,00 Bomba de ar com conector T ao artigo Kombi 2x 15-Litros

JP2201

Mini bomba de ar, para gerar a 
pressão de dispensação para bebidas 
com CO2 no produto DPF100 e P2003.

Preço / Unidade: EUR 19,00

Mini bomba de ar
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Equipamento de enchimento ...

RP1107

Kit de enchimento de chope
consistindo de regulador de CO2 0-6 / 3 bar, 
conexão de mangueira de CO2, acoplador de 
barrilete (plano, cesto ou combi) com válvula 
de retenção, linha de bebida incl. acoplador e 
válvula farejadora NC, 7/16 ".

Preço / Unidade: EUR 270,00

RP1106

Kit de enchimento de refrigerantes pré-misturados

. . . enchimento dos Rocket Packs
recipientes para bebidas de uma pré-
mistura KEG da indústria de bebidas. 
Conjunto composto por Regulador CO2 
010/7 bar, com válvula de segurança, com 
indicador de conteúdo do cilindro, com 
torneira, pronto para conexão com linha de 
pressão incl. válvula de retenção e linha de 
bebidas com acoplamento NC preto e 
válvula farejadora NC 7/6 ". A pedido, com 
acoplador CC disponível!

Preço / Unidade: EUR 220,00

RP1109

Funil de enchimento, Ø 16 cm, de 
PE-HD 9507
. . . enchimento não convencional do
Recipiente de bebidas Rocket Packs via 
abertura manual por funil com conexão 
de linha. Reduz a formação de espuma!

Preço / Unidade: EUR 20,00
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Equipamento de enchimento

RP1108

Overflow Line Beer / Pre-Mix
Conjunto composto por linha de bebida 
(aprox. 2 Metros), acoplador NC preto, válvula 
snifter NC, 7/16 ”. Opcionalmente, com porca 
borboleta 5/8 "para conexão flash-chiller ou 
braçadeira de mangueira UNEX para válvula 
de tomada de conexão.

Preço / Unidade: EUR 79,00

RP1110

Válvula Snifter NC, 7/16 “
(Sujeito a alterações técnicas)

Preço / Unidade: EUR 49,00

Equipamento opcional:
incl. linha de transbordamento (item RP1108)

para enchimento de KEG 
em contêiner de foguetesRP1105 / PP

Bomba Picnic com bomba de 
pistão operada manualmente
… Para montagem em KEG, versão totalmente 
em metal. Derivação direta do KEG de cerveja 
ou transferência para o contêiner de Rocket 
Packs. Resfrie o barril de cerveja da cervejaria, 
conecte a bomba de piquenique ao barril 
adequado
acoplador e conecte ao barril de 
cerveja. A cerveja fresca já sai da 
torneira.

Normalmente fornecido com acoplador de 
barril de encaixe plano. Se for necessário 
outro tipo de conexão, por favor, informe-nos 
por pedido!

Preço / Unidade: EUR 129,00
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Vários acessórios de foguetes ...

TP3201

Dispositivo de retenção de copo

… Para copos reutilizáveis   de 500 
ml com / sem asa. Capacidade 
aprox. 15-20 xícaras. Pode ser preso 
ao cinto de quase todas as mochilas 
para bebidas.
Solução dispensadora alternativa 
ao usar copos reutilizáveis.

Preço / Unidade: EUR 19,00

TP3101

Saco de lixo
… Adequado para artigo Twin-Pack, 
para eliminação de latas / garrafas 
vazias. Fácil instalação e 
esvaziamento. Um leve, água e sujeira
material repelente.

Cor: Preto (Nylon)
Dimensão: A47 x L41 x P22 cm Peso 
(sem enchimento): 0,7 kg

Twin-Pack incl. Saco de lixo Twin-Pack incl. Saco de lixo
Preço / Unidade: EUR 49,00

RP2012 / PF

Bandeira com mastro telescópico
Bandeira Promo flexível e à prova de 
intempéries na cor do sinal com haste 
telescópica de aço, aprox. 140 cm de 
comprimento, 2x bolsos de folha DIN A4 
para decoração de publicidade substituível. 
Bordado com listras iluminadas.

Cor: Amarelo Néon ou Verde 
Tamanho: 40/26 cm x 36 cm 
Material: Nylon / tecido têxtil 
Peso: ca. 200 g

Preço / Unidade: EUR 39,00

Bandeira Promocional com Twin-Pack Bandeira promocional com Pro 11 litros
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Vários acessórios de foguetes ...

RP1115

Avental do vendedor,
Dividido em três bolsos generosos 
para acessórios de serviço, roubo de 
dinheiro, xícaras sobressalentes, etc.

Cor: Prata
Material: Lona de caminhão 
Dimensão: A24 x L52 x P7 cm Volume 
líquido: aprox. Peso de 12 litros (sem 
enchimento): 200 g

Preço / Unidade: EUR 19,00

RP1116

Manga Isolante de Transporte
com tampa. Adequado para 
container RP1104 / 11 (padrão e 
gravitação).

Cor preta
Material: Nylon / Espuma 
Materiais Dimensão: H 41 cm, Ø 
26 cm Peso: 680 g

Preço / Unidade: EUR 29,00

RP1117

Extensão para dispensador de copos

feito de material de tecido flexível, para 
ser fixado ao fundo do dispensador de 
copos. Adequado para dispensador de 
copos modelo 3165M e 4410M ... ao 
usar copos reutilizáveis.

Preço / unidade: EUR 9,00
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Termos e Condições dos Rocket Packs

Imagens: Nós nos reservamos o direito de fazer alterações na forma, função e equipamento de nossos artigos oferecidos.

Frete e IVA: A remessa é feita a partir do escritório de vendas Frankfurt / Main mais o IVA legal. (atualmente 19%), bem como 
postagem e embalagem.

Entrega e pagamento: Salvo acordo em contrário, nossa fatura vence em 30 dias, desde que todas as faturas anteriores 
tenham sido pagas. Para novos clientes exclusivamente por pré-pagamento ou entrega em dinheiro na entrega.

Data de entrega: Artigos padrão e pequenas quantidades geralmente dentro de 3-5 dias após o recebimento do pedido. Tentamos 
atender a solicitações de entrega mais curtas, porém, elas são reservadas para nós.

Pedidos especiais: Se possível, no entanto, um tempo de entrega maior e uma sobretaxa de custos adicionais são necessários. 
A troca está excluída aqui.

Entrega e pagamento de pedidos especiais: 50% do valor bruto do pedido quando o pedido é feito. No caso de 
pedidos especiais, a produção só é iniciada após o recebimento do sinal. 50% antes da entrega. Devolução e troca são 
excluídas para produtos feitos sob medida

Taxas de aluguel: Entenda-se mais o IVA legal. (atualmente 19%), custos de embalagem e envio. O preço do aluguel 
inclui a limpeza final dos bens e acessórios alugados.

Remessa dos bens alugados: é realizado pelo serviço de encomendas UPS ou outra empresa de transporte comparável 
a partir do escritório de vendas em Frankfurt / Main. A entrega dos bens alugados ocorre normalmente 1 dia útil antes 
do início do aluguer, salvo acordo em contrário.

Entrega e pagamento do aluguel: O valor do aluguel é devido após a devolução dos bens alugados, no prazo de 14 dias a 
partir da data da fatura. Calculamos nossos preços de aluguel sem desconto e, portanto, não concedemos quaisquer deduções.

Devolução dos bens alugados: O inquilino compromete-se a devolver atempadamente os bens alugados, incluindo os 
acessórios. Os itens alugados devem ser devolvidos ao proprietário no prazo máximo de 3 dias úteis após o término do período 
de locação. Em caso de inadimplência em troca, as taxas de inadimplência serão reclamadas.

Direito autoral: A empresa Szabó Rocket Packs pode ser responsabilizada por violações de direitos autorais e direitos 
de propriedade sobre os documentos entregues, como, por exemplo: nenhuma responsabilidade pode ser aceita por 
letras, logotipos, desenhos, fotos, etc. de tal violação de direitos serão suportados diretamente pelo cliente.

Preços: Quando uma nova lista de preços aparece, a lista de preços antiga perde sua validade. Enquanto isso, nos reservamos o direito 
de fazer alterações de preços devido às condições de mercado.

Reclamações: O período de revogação / devolução para consumidores de acordo com § 355 (2) BGB é de 14 dias a partir da 
data da nota de entrega / fatura. Dentro deste período, os produtos não utilizados podem ser devolvidos em sua embalagem 
original. A devolução de produtos usados   está excluída! Somente após a verificação da mercadoria devolvida, o valor da 
mercadoria será devolvido. Os custos de embalagem e envio não são reembolsáveis. Os custos de devolução ficam a cargo do 
consumidor. Não há direito de revogação ou devolução para transações com empresários e / ou operadores de negócios.

Danos de transporte: As reclamações devem ser dirigidas exclusivamente ao serviço de entregas responsável e aí 
comunicadas para reembolso através de relatório de avarias.

Responsabilidade: Não somos responsáveis   por danos causados   pelo uso de nossos artigos ou possível perda de lucros devido a 
força maior, como condições climáticas desfavoráveis, falta de pessoal ou pessoal com treinamento insuficiente, realocação
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ou cancelamento do evento, falta de aprovação do bar, etc. Nem reclamações por danos nem redução do aluguel 
podem ser feitas aqui. O item alugado deve ser testado antes do uso e quaisquer reclamações ou ambigüidades devem 
ser comunicadas ao locador sem demora. Reclamações recebidas posteriormente não podem ser consideradas. O item 
alugado é propriedade do proprietário. Em caso de dano intencional ou perda dos bens alugados, o inquilino é 
totalmente responsável.

Garantia: 2 anos a partir da data de compra, contra defeitos causados   por processamento impróprio ou defeitos de material. 
Nenhuma reclamação de garantia em caso de manuseio, uso ou armazenamento impróprio, bem como em caso de retrabalho ou 
retrabalho próprio.

Retenção de título: Os bens entregues permanecem nossa propriedade até o pagamento integral.

Local de cumprimento: Frankfurt / Main é o local de cumprimento e foro acordado de jurisdição para todos os direitos
e obrigações decorrentes de transações realizadas conosco.

Perfil da companhia:
Rocket Packs Beverage Backpack Systems 
Proprietário registrado: Dezsö Szabo 
Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt / Main, Alemanha

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

Objeto de negócios:
Produção e comércio de mochilas para bebidas e bandejas de fornecedores

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

Em 2021
Nós nos reservamos o direito de fazer alterações
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