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CONŢINUT

1. Rucsac pentru băuturi
De bază 15 litri
Premium 5 litri
Premium 11 litri
Pro 11 litri
Pro 19 litri
Kombi 2x 11 Litri 
Kombi 2x 15 Litri 
Kombi 2x 5 Litri

Pagină

4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18
19
20
21
22
23

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Drink-Pack-Fun 5 litri
Pachet de petrecere, cutie de bere de 5 
litri (Alu) Rocket-Tower single, 1x 3 litri 
Rocket-Tower Twin, 2x 3 litri
Rucsac Twin Pack, Cutii și sticle

2. Tava furnizorului
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

BT4002 - Tava furnizorului la bord cu capac 
BT4003 - Tava furnizorului la bord XL cu capac 
BT4001 - Tava furnizorului clasic cu capac

24
25
26
27
28
29

EVT2010 - Ice-Creme-Bag cu 2 elemente de răcire
Cutie de vânzare cu înghețată cu cutie de 

vânzare cu capac pentru vânzător

3. Suport pentru laptop
3.1 Laptop-Supporter - două dimensiuni de model

3.2 Laptop-Supporter-Bag - model 2 în 1
4. Promovare-Geantă

30
31

4.1 Promotion-Bag ... design publicitar flexibil 32
5. Pachet Plakat
Pachetul 5.1 Plakat - Panou publicitar
6. Turnul de bere (dozator de masă))

Bier-Tower Execuție originală de 3 și 5 litri

33

6.1
6.2
6.3

34
35
36

Triton „Promo“ 5 Liter 
Triton „SKY“ 5 Liter

7. Dispenser de cupă
Dispenser Cupa 4160S, RP3650M7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

37
38
39
40
41
42

Dispenser Cupă RP4410M / L, RP3250S 
Dispenser Cupă 4200M, RP4400L
Dispenser Cupa 3200M, 3400L, 3500XL
Dispenser de ceașcă 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV-XL 
Suport de masă 3604S, Dispenser de capac 3402DH

Conținut continuat ...

2



8. Accesorii Rocket Packs Pagină

43
44
45
46
46
47
48
49

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

Container AFG pentru băuturi NC, 5 litri, 11 litri, 19 litri
Container AFG NC, versiunea gravitației 5 litri, 11 litri, container 19 
litri PE, 15 litri și 5 litri, robinet standard, robinet premium
Cilindru CO2-gaz 550g, Mini-regulator 3 bari,
Regulator la Soda-Club Alu Cilindru CO2-gaz, robinet de compensare Pompa de aer 

acționată manual, Pompa de aer cu cuplaj T, Mini-pompă de aer Kit de umplere a berii 

de tracțiune, Kit de umplere a băuturilor răcoritoare preamestecate, Linia de umplere a 

pâlniei de umplere Bere / Pre -Mix, Supapa snifter NC 7/16 “, Picnic-Pump

Dispozitiv de susținere a paharelor, pungă pentru deșeuri TP, steag promoțional cu stick telescopic 50

Șorț de vânzător incl. 3-buzunare frontale 
manșon izolator de transport
Extensie dozator cupă

9. Termeni și condiții pentru pachete de rachete
Pachete de rachete Termeni și condiții comerciale

51
51
51

9.1
9.2

52
53Pachetele de rachete Termeni și condiții pentru afaceri (continuare)
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Bază de 15 litri „Băuturi necarbonate“

Rucsac universal pentru băuturi, cu izolație bună (până la 2 ore). Husa pentru rucsac identică cu modelele Premium. 
Dar echipat cu un recipient pentru băuturi din plastic de 15 litri. Poate fi folosit pentru băuturi calde, calde și reci.
Rucsac pentru băuturi de început la preț redus!

Atingeți standard
Ilustrație: Caracteristici ale produsului pentru

băuturi necarbonatate

Atingeți Premium Decorare publicitară flexibilă de
imprimeuri de hârtie în spatele foliei

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Greutate (neîncărcat): 3,8 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 44,5 x L 60 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, din plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 120-300 ml (jantă Ø 64-83 mm)

Opțional: Extensie de țesătură pentru utilizare cu cupe returnabile, preț 9,00 EUR / bucată
- Recipient pentru băuturi: plastic adecvat alimentelor (PE), conținut de 15 L

- Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 269,00 EUR
Preț / unitate: 299,00 EUR
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Băuturi carbogazoase de bază de 15 litri

Rucsac universal pentru băuturi, cu izolație bună (până la 2 ore). Husa pentru rucsac identică cu modelele Premium. 
Dar echipat cu un recipient de plastic pentru băuturi de 15 litri. Poate fi folosit pentru băuturi calde, reci și calde
precum și pentru băuturile carbogazoase. Rucsac pentru băuturi de început la preț redus!

Atingeți standard

Ilustrație: Caracteristici ale produsului pentru

băuturi necarbonatate

Pompa de aer acționată manual, 
atașată la hamul rucsaculuiAtingeți Premium

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Greutate (neîncărcat): 3,8 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 44,5 x L 60 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, din plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 120-300 ml (jantă Ø 64-83 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Recipient pentru băuturi: plastic adecvat alimentelor (PE), conținut de 15 L
- Pompa de aer acționată manual ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 339,00 EUR
Preț / unitate: 379,00 EUR
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Premium 5 litri „Băuturi necarbonate“

Versiunea mică a rucsacurilor pentru băuturi aplicabile universal. Rucsac solid pentru băuturi, cu greutate redusă și 
izolație bună (până la 2 ore). Poate fi folosit pentru toate băuturile „calme”, calde și reci. Potrivit pentru
serviciu de băuturi simplu și simplu.

Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale

Atingeți standard Ilustrație: Caracteristici ale produsului pentru

băuturi necarbonatate

Atingeți Premium

Decorare publicitară flexibilă prin 
inserție de hârtie în spatele foliei

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Greutate (fără încărcare): 4,0 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață folie vizibilă): H 30,5 x L 64,5 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință de 90-150 ml (jantă Ø 57-73 mm)
- Container pentru băuturi: AFG Container NC (oțel), alimentat prin gravitate, conținut de 5 litri

- Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 299,00 EUR
Preț / unitate: 339,00 EUR
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Premium 5 litri „Băuturi carbogazoase“

Versiunea mică a rucsacurilor pentru băuturi aplicabile universal. Rucsac solid pentru băuturi, cu greutate redusă și 
izolație bună (până la 2 ore). Poate fi folosit pentru a servi toate tipurile de băuturi „carbogazoase și liniștite”,
fierbinte si rece. Potrivit pentru servicii de băuturi rapide și simple.

Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale

Atingeți standard Ilustrație: Caracteristicile produsului 
pentru băuturi carbogazoase

Atingeți Premium

Decorare publicitară flexibilă prin 
inserție de hârtie în spatele foliei

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Greutate (fără încărcare): 4,0 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață folie vizibilă): H 30,5 x L 64,5 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință de 90-150 ml (jantă Ø 57-73 mm)
- Container pentru băuturi: AFG Container NC (oțel), conținut de 5 litri
- Pompa de aer acționată manual ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 369,00 EUR
Preț / unitate: 409,00 EUR
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Premium 11 litri „Băuturi necarbonate“

Rucsac pentru băuturi absolut solid, robust, cu greutate redusă și izolație bună (până la 3 ore). Poate fi utilizat pentru 
toate tipurile de băuturi „fără gaz”, calde și reci. Potrivit pentru o băutură simplă și rapidă
serviciu. Manevrare ușoară, reumplere rapidă și curățare!

Atingeți standard Ilustrație: Caracteristici ale 
produsului pentru băuturi fără gaze

Atingeți Premium
Dispenser Cupa

pentru cupe de unică folosință 120-300 ml

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Greutate (fără încărcare): 5,5 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață folie vizibilă): H 44,5 x L 60 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, din plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 120-300 ml (jantă Ø 64-83 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi: Container AFG NC (oțel), alimentat prin gravitate, conținut de 11 litri (3 galoane SUA)
- Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 359,00 EUR
Preț / unitate: 399,00 EUR
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Premium 11 litri „Băuturi carbogazoase“

Rucsac pentru băuturi absolut solid, robust, cu greutate redusă și izolație bună (până la 3 ore). Poate fi utilizat pentru 
toate tipurile de băuturi „carbogazoase și necarbonatate”, calde și reci. Potrivit pentru un necomplicat
și serviciu de băuturi rapide. Manevrare ușoară, reumplere rapidă și curățare!

Atingeți standard

Ilustrație: Caracteristicile produsului 
pentru băuturi carbogazoase

Atingeți Premium
Pompă de aer acționată manual 

ca echipament sub presiune
* Alte accesorii sub presiune la cerere *

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Greutate (fără încărcare): 5,5 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață folie vizibilă): H 44,5 x L 60 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, din plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 120-300 ml (jantă Ø 64-83 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi: Container AFG NC (oțel), conținut de 11 litri (3 galoane SUA)
- Pompa de aer acționată manual ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 429,00 EUR
Preț / unitate: 469,00 EUR

9



Pro 11 Litri „Băuturi necarbonate“

Dispozitivul de dozare mobil dovedit de mai mulți ani, pentru servicii profesionale de băuturi. Construcție de rucsac 
deosebit de robustă, durabilă și extrem de izolatoare (până la 4 ore). Potrivit pentru aplicare universală
distribuirea de băuturi necarbonatate la cald și rece.

Rucsac profesional pentru băuturi
Izolație de până la 4 ore

Ilustrație: Caracteristici ale 
produsului pentru băuturi fără gazeAtingeți standard

Atingeți Premium
Pro 11 litri, asigură un 

aspect profesional al mărcii

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 35 x D 35 cm
- Greutate (neîncărcat): 6,5 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 43 x L 79 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, din plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 120-300 ml (jantă Ø 64-83 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi: AFG Container NC (oțel), alimentat prin gravitate, conținut de 11 litri (3-USGallons)
- Husă specială pentru rucsac: construcție ranforsată prin tijele din aluminiu încorporate în spate
- Insulation Plus, până la 4 ore sau mai mult prin capacul iso suplimentar pentru recipientul pentru băuturi
- Șorț de vânzător incl. 3 pungi frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 429,00 EUR
Preț / unitate: 469,00 EUR
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Pro 11 litri „Băuturi carbogazoase“

Dispozitivul de dozare mobil dovedit de mai mulți ani, pentru servicii profesionale de băuturi. Construcție de rucsac 
deosebit de robustă, durabilă și extrem de izolatoare (până la 4 ore). Potrivit pentru aplicare universală.
Poate fi utilizat pentru toate tipurile de băuturi „carbogazoase și necarbonatate, calde și reci.

Rucsac profesional pentru băuturi
Izolație de până la 4 ore

Ilustrație: Caracteristicile produsului 
pentru băuturi carbogazoase

Atingeți standard

Pro 11 litri, asigură un 
aspect profesional al mărciiAtingeți Premium

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 35 x D 35 cm
- Greutate (neîncărcat): 6,5 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 43 x L 79 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, din plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 120-300 ml (jantă Ø 64-83 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi: AFG Container NC (oțel), conținut de 11 litri (3-USGallons)
- Pompa de aer acționată manual ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Husă specială pentru rucsac: construcție ranforsată prin tijele din aluminiu încorporate în spate
- Insulation Plus, până la 4 ore sau mai mult prin capacul iso suplimentar pentru recipientul pentru băuturi
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 499,00 EUR
Preț / unitate: 549,00 EUR
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Pro 19 litri „Băuturi necarbonate“

Dispozitivul de dozare mobil dovedit de mai mulți ani, pentru servicii profesionale de băuturi ca XL PLUS SIZE. 
Construcție de rucsac deosebit de robustă, durabilă și extrem de izolatoare (până la 4 ore). Potrivit pentru
distribuie toate tipurile de băuturi necarbonatate calde și reci.

Varianta XL a
Serviciu de băuturi mobile!

Atingeți standard

Ilustrație: Caracteristici ale 
produsului pentru băuturi fără gaze

Atingeți Premium

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare standard: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 72 x W 35 x D 35 cm
- Greutate (fără încărcare): 8,5 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 63 x L 77,5 cm
- Distribuitor de cupe: Nisip / alb, plastic., Potrivit pentru cupe de unică folosință 350-710 ml (jantă Ø 82-98 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi: AFG Container NC (oțel), alimentat prin gravitate, conținut de 19 litri (5 galoane SUA)
- Husă specială pentru rucsac: construcție ranforsată prin tijele din aluminiu încorporate în spate
- Insulation Plus, până la 4 ore sau mai mult prin capacul iso suplimentar pentru recipientul pentru băuturi
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 509,00 EUR
Preț / unitate: 549,00 EUR
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Pro 19 litri „Băuturi carbogazoase“

Dispozitivul de dozare mobil dovedit de mai mulți ani, pentru servicii profesionale de băuturi ca XL PLUS SIZE. 
Construcție de rucsac deosebit de robustă, durabilă și extrem de izolatoare (până la 4 ore). Potrivit pentru
distribuie toate tipurile de băuturi carbogazoase și necarbonatate, calde și reci.

Varianta XL a
Serviciu de băuturi mobile!

Atingeți standard

Ilustrație: Caracteristicile produsului 
pentru băuturi carbogazoase

Pompă de aer acționată manual 
ca echipament sub presiune

Atingeți Premium * Alte accesorii sub presiune la cerere *

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 72 x W 35 x D 35 cm
- Greutate (fără încărcare): 8,5 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 63 x L 77,5 cm
- Distribuitor de cupe: Nisip / alb, plastic., Potrivit pentru cupe de unică folosință 350-710 ml (jantă Ø 82-98 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi: AFG Container NC (oțel), conținut de 19 litri (5-USGallons)
- Pompa de aer acționată manual ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Husă specială pentru rucsac: construcție ranforsată prin tijele din aluminiu încorporate în spate
- Insulation Plus, până la 4 ore sau mai mult prin capacul iso suplimentar pentru recipientul pentru băuturi
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 579,00 EUR
Preț / unitate: 629,00 EUR
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Kombi 2x 11 litri „Băuturi necarbonate“
Sistem de distribuire mobil pentru serviciul de băuturi profesionale. Vă permite să serviți 2 tipuri de băuturi dintr-un 
sistem de rucsac. Construcție de rucsac deosebit de robustă, durabilă și extrem de izolatoare (până la 4 ore).
Versiunea este potrivită pentru distribuirea băuturilor necarbonatate, calde și reci.

Atingeți standard
Ilustrație: Caracteristici ale 

produsului pentru băuturi fără gaze

Atingeți Premium

2 izolate separat
recipiente pentru băuturi de 11 litri

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 52 x D 32 cm
- Greutate (neîncărcat): 11,0 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 44 x L 91 cm
- Distribuitor de cupe: Nisip / alb, plastic., Potrivit pentru cupe de unică folosință 350-710 ml (jantă Ø 82-98 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi (2x): Container AFG NC (oțel), alimentat prin gravitate, conținut de 11 litri (3 galoane SUA)
- Husă specială pentru rucsac: construcție ranforsată prin tijele din aluminiu încorporate în spate
- Insulation Plus, până la 4 ore sau mai mult prin capacul iso suplimentar pentru recipientul pentru băuturi
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 549,00 EUR
Preț / unitate: 639,00 EUR
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Kombi 2x 11 litri „Băuturi carbogazoase“
Sistem de distribuire mobil pentru serviciul de băuturi profesionale. Vă permite să serviți 2 tipuri de băuturi dintr-un 
sistem de rucsac. Construcție de rucsac deosebit de robustă, durabilă și extrem de izolatoare (până la 4 ore). Versiunea 
este potrivită pentru distribuirea tuturor tipurilor de băuturi carbogazoase și necarbonatate, calde și reci.

Atingeți standard Ilustrație: caracteristici ale produsului
pentru băuturile carbogazoase

Atingeți Premium 2 izolate separat
recipiente pentru băuturi de 11 litri

Pompă de aer acționată manual 
ca echipament sub presiune

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 52 x D 32 cm
- Greutate (neîncărcat): 11,0 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 44 x L 91 cm
- Distribuitor de cupe: Nisip / alb, plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 350-710 ml (jantă Ø 82-98 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Container pentru băuturi (2x): Container AFG NC (oțel), conținut de 11 litri (3 galoane SUA)
- Pompa de aer actionata manual incl. T-Coupler ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Husă specială pentru rucsac: construcție ranforsată prin tijele din aluminiu încorporate în spate
- Insulation Plus, până la 4 ore sau mai mult prin capacul iso suplimentar pentru recipientul pentru băuturi
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 639,00 EUR
Preț / unitate: 719,00 EUR
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Kombi 2x 15 litri „Băuturi necarbonate“

Sistem mobil de distribuire cu două recipiente din plastic (PE) pentru a fi golit independent unul de celălalt. Cu acest 
model de rucsac compact pentru băuturi, două băuturi diferite pot fi servite simultan. Izolație de până la 2 ore. 
Versiunea este potrivită pentru a elibera băuturi fără gaze, calde și reci. Greutatea redusă și capacitatea mare de 
încărcare asigură un serviciu de băuturi simplu. Completați rapid și să începem serviciul ...

Rucsac compact pentru băuturi, 
cu două recipiente pentru băuturi 
fiecare câte 15 litri, din plastic

Atingeți standard

Ilustrație: Caracteristici ale 
produsului pentru băuturi fără gaze

Atingeți Premium
Rucsac ușor

Capacitate mare de încărcare

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Dimensiune rucsac: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Greutate (neîncărcat): aprox. 6,0 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 43,5 x L 87,5 cm
- Distribuitor de cupe: Nisip / alb, plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 350-710 ml (jantă Ø 82-98 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Recipient pentru băuturi (2x): Plastic adecvat pentru alimente / băuturi (PE), conținut de 15 litri
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 399,00 EUR
Preț / unitate: 429,00 EUR
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Kombi 2x 15 litri „Băuturi carbogazoase“

Sistem mobil de distribuire cu două recipiente din plastic (PE) pentru a fi golit independent unul de celălalt. Cu acest 
model de rucsac compact pentru băuturi, două băuturi diferite pot fi servite simultan. Izolație de până la 2 ore. 
Versiunea este potrivită pentru a elibera băuturi fără gaze, calde și reci. Greutatea redusă și capacitatea mare de 
încărcare asigură un serviciu de băuturi simplu. Când folosiți pompa de aer cu cuplaj T, rucsacul
este potrivit pentru distribuirea băuturilor carbogazoase.

Prin utilizarea pompei de aer potrivite 

și pentru funcționarea cu CO2!

Atingeți standard

Ilustrație: Caracteristicile produsului 
pentru băuturi carbogazoase

Rucsac ușor
Capacitate mare de încărcare

Atingeți Premium

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Dimensiune rucsac: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Greutate (neîncărcat): aprox. 6,5 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 43,5 x L 87,5 cm
- Distribuitor de cupe: Nisip / alb, plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 350-710 ml (jantă Ø 82-98 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Recipient pentru băuturi (2x): Plastic adecvat pentru alimente / băuturi (PE), conținut de 15 litri
- Pompa de aer actionata manual incl. T-Coupler ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipament incl. Echipament standard 
pentru robinet incl. Atingeți Premium

Preț / unitate: 479,00 EUR
Preț / unitate: 509,00 EUR
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Kombi 2x 5 litri „Băuturi necarbonate și carbogazoase“

Rucsac pentru băuturi cu izolație (până la 2 ore). Pentru servirea a două tipuri de produse dintr-un rucsac. De preferat 
pentru băuturi reci. Funcționarea alimentată prin gravitație a băuturilor necarbonatate, nu trebuie să utilizeze 
echipamente sub presiune suplimentare. Distribuirea băuturilor carbogazoase trebuie să fie acționate echipamente 
sub presiune suplimentare. Pompa de aer mecanică cu cuplaj T este cea mai potrivită metodă în acest scop. Ideal
pentru servicii rapide de băuturi!

Servire de 2 tipuri de băuturi
dintr-un rucsac ...

Ilustrare:
Caracteristici ale produsului 

pentru băuturi fără gaze

Ilustrare:
Caracteristici ale produsului pentru

băuturi carbogazoase

... de preferință potrivit
pentru bauturi reci!

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Greutate (fără încărcare): 2,0 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață folie vizibilă): H 30,5 x L 64,5 cm
- Dispenser pentru cupe: transparent, din plastic, potrivit pentru cupe de unică folosință 120-300 ml (jantă Ø 64-83 mm)

Opțional: prelungirea țesăturii pentru utilizare cu cupe returnabile. Preț 9,00 EUR / buc
- Recipient pentru băuturi (2x): Plastic adecvat pentru alimente / băuturi (PE), conținut de 5 litri
- Pompa de aer actionata manual incl. T-Coupler ca echipament sub presiune (potrivit pentru orice tip de băutură)
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipamente „băuturi necarbonate” 
Echipamente „băuturi carbogazoase”

Preț / unitate: 249,00 EUR
Preț / unitate: 349,00 EUR
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Drink-Pack-Fun 5 litri
„Băuturi necarbonatate / carbogazoase“

Rucsac simplu pentru băuturi, cu izolație moderată, potrivit pentru orice ocazie distractivă. De preferat pentru băuturi 
reci. Pentru băuturile rămase, golirea funcționează prin Gravity-Fed - fără accesorii de presiune suplimentare
necesar. Când folosiți rucsacul cu băuturi carbogazoase, Mini-Air-Pump are să fie operat ca.
accesoriu de presiune.

Ilustrație: Caracteristici ale 
produsului pentru băuturi fără gaze

Ilustrație: Caracteristicile produsului 
pentru băuturi carbogazoase

Funcționare cu mini-pompă de aer
ca echipament sub presiune

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT (culoare ROȘU - stoc rămas, Material Nylon)
- Dimensiuni rucsac: H 36 x W 27 x D 17 cm
- Greutate (fără încărcare): 1,4 Kg
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 31 x L 46 cm
- Recipient pentru băuturi: plastic adecvat pentru alimente / băuturi (PE), conținut de 5 litri

- Suport pahar pe curea de umăr (ideal pentru pahare de 200 ml)

- Necesar pentru funcționarea CO2: Mini-pompă de aer (mecanică, manuală)

Echipament „băuturi necarbonate” 
Echipament „băuturi carbogazoase“

Preț / unitate: 79,00 EUR
Preț / unitate: 99,00 EUR
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Pachet de petrecere pentru cutii de bere de 5 litri de la supermarket ...

rucsacul simplu pentru băuturi, cu izolație moderată (rucsac precum Drink-Pack-Fun), poate fi folosit pentru cutii de bere de 5 
litri de la supermarket. Livrare incl. cutie de prindere și băutură pentru cutie de bere, linie de băuturi conectată cu robinet 
standard cu o singură mână și mini-pompă de aer ca echipament sub presiune.

Poate fi folosit cu toate cutii de bere standard din aluminiu de 5 litri!

Domeniul de aprovizionare: pachet de 

petrecere pentru cutie de bere ALU de 5 litri
Cutie de bere de 5 litri

Caracteristici produs / Date tehnice:
* Livrat fără cutie de bere *

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: SLVER (culoare ROȘU - stoc rămas, Material Nylon)
- Dimensiuni rucsac: H 36 x W 27 x D 17 cm
- Greutate (neîncărcat): 1,0 Kg (încărcat aprox. 7 Kg)
- Suprafață publicitară (suprafață vizibilă a foliei): H 31 x L 46 cm
- Set de dozare: robinet cu o singură mână, țeavă de susținere, clemă pentru cutie, Mini pompă de aer (vezi imaginea de mai sus în mijloc)

- Becherhalterung am Schultergurt (ideal pentru 200 ml Trinkbecher
- Suport pahar pe curea de umăr (ideal pentru pahare de 200 ml)

Preț / unitate: 89,00 EUR
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Rocket Tower - Single 3 litri

Rocket Tower Single este punctul culminant pentru catering pentru evenimente. Echipat cu un singur tub de băutură 
de rupere din plastic (PE), conținutul tubului de 3 litri. Incluzând răcirea internă (IceTube) și dispozitivul de filetare, 
acest rucsac ultralegal este atractiv și ...

cifră de afaceri garantată pentru Event-Catering în interior!

Imaginea dvs. de marcă
reprezentat optim

Pentru utilizare cu Ice-
Tube doar 2 litri capacitate

tub de băutură

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 60 x W 32 x D 11 cm
- Lungimea tubului pentru băuturi: 70 cm (cu calibrare pe litru) și linie de băutură inclusă cu robinet
- Lungimea tubului de gheață: 60 cm

- Greutate (neumplută): 1,7 Kg
- Suprafață publicitară: 1x H 54 x L 10 cm și 1x H 14 x L 23 cm
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Preț / unitate: 189,00 EUR
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Rocket Tower - Twin 2x 3 Litri
Rocket Tower Single este punctul culminant pentru catering pentru evenimente. Echipat cu două tuburi de băuturi 
incasabile din plastic (PE), conținutul fiecărui tub de 3 litri. Incluzând răcirea internă (IceTube) și dispozitivul de 
atingere, acest rucsac ultra-ușor este atractiv și ...

cifră de afaceri garantată pentru Event-Catering în interior!

Imaginea dvs. de marcă
reprezentat optim

Pentru utilizare cu Ice-
Tube doar 2 litri capacitate

tub de băutură

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 60 x W 32 x D 11 cm
- Lungimea tubului pentru băuturi: 70 cm (cu calibrare pe litru) și linie de băutură inclusă cu robinet
- Lungimea tubului de gheață: 60 cm

- Greutate (neumplută): 2,7 Kg
- Suprafață publicitară: 1x H 54 x L 10 cm și 1x H 14 x L 23 cm
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. telescop stick (L aprox. 140 cm) * Nu este ilustrat

Preț / unitate: 299,00 EUR
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Twin Pack - Rucsac pentru cutii și sticle
Pachetul Twin izolat este sistemul de distribuție mobil ideal pentru cutii și sticle comerciale de băuturi (PET sau sticlă) 
de până la 500 ml, precum și pentru produsele ambalate din sectorul alimentar și nealimentar. Perfect adaptat pentru 
a completa și crește capacitățile de promovare și vânzare. Umplere și manipulare ușoare!

Pachetul Twin poate fi transformat într-un rucsac pentru băuturi pentru servire în cupe.
Trebuie doar să ne cereți soluții și prețuri.

Dispozitiv cu 2 camere cu capacitate de 
încărcare pentru 15 cutii sau sticle

până la 500 ml fiecare

Pachet Twin cu pungă pentru deșeuri 
pentru eliminarea recipientului gol Schimbabil flexibil

mesaje publicitare!

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Rucsac Dimensiuni: H 60 x L 35 x D 30 cm
- Greutate (neumplută): 4,0 Kg
- Suprafață publicitară (partea din spate): H 52 x L 30 cm
- Suprafață publicitară: 2x H 38 x L 22 cm
- Șorț de vânzător incl. 3 buzunare frontale (Material și culoare identice cu rucsacul)
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. baston telescopic (neilustrat). Geantă de gunoi (ilustrată în stânga sus).

Preț / unitate: 269,00 EUR (Geantă de gunoi - Preț / unitate 49,00 EUR)
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BT4002 - Tava furnizorului la bord cu capac

Tava furnizorului izolat este potrivită pentru o gamă largă de aplicații. Materialele și manopera de înaltă calitate 
asigură stabilitate și durabilitate. Capacul ridicabil detașabil, sistemul centurii de umăr cu umăr reglabil în spate 
transversal, asigură un confort maxim la purtare. Cu două buzunare laterale exterioare pentru accesorii de service 
sau braconier. Fața și capacul (interior) pot fi decorate în scopuri publicitare. Când se utilizează tava cu capac
potrivit și pentru distribuția produselor de înghețată!

Insert cu 15 găuri pentru stabilizarea 
conservelor, sticlelor și cupelor

Sistem ergonomic de curele de umăr
cu umăr reglabil Gaură Ø 70 mm, Înălțime 50 mm

Inlay (separator de cameră),

păstrează Tava ordonată

Schimbare flexibilă a
mesaje publicitareCapac de ridicare complet detașabil

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Dimensiuni tavă: H 20 x L 39 x D 39 cm
- Greutate (neumplută): 2,2 Kg
- Volum net: 25 litri
- Suprafață publicitară (față): H 13 x L 69 cm
- Suprafață publicitară (interiorul capacului): H 12 x L 31 cm
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. baston telescopic (neilustrat).

Echipament cu incrustare (separator de cameră) Preț / unitate: 149,00 EUR
Insert cu 15 găuri Preț / unitate: 19,00 EUR
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BT4003 - Tava furnizorului la bord XL cu capac

Tava furnizorului izolat este potrivită pentru o gamă largă de aplicații. Materialele și manopera de înaltă calitate 
asigură stabilitate și durabilitate. Capacul ridicabil detașabil, sistemul centurii de umăr cu umăr reglabil în spate 
transversal, asigură un confort maxim la purtare. Cu două buzunare laterale exterioare pentru accesorii de service sau 
braconier. Fața și capacul (interior) pot fi decorate în scopuri publicitare. Când utilizați tava cu capac, potrivită și pentru 
distribuirea produselor de înghețată!

Deosebit de potrivit pentru utilizare cu cutii și sticle de 500 ml!

Insert cu 15 găuri pentru stabilizarea 
conservelor, sticlelor și cupelor

Sistem ergonomic de curele de umăr
cu umăr reglabil

Gaură Ø 70 mm, Înălțime 50 mm

Schimbare flexibilă a
mesaje publicitare

Inlay (separator de cameră),

păstrează Tava ordonată

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Dimensiuni tavă: H 30 x L 39 x D 39 cm
- Greutate (neumplută): 3,0 Kg
- Volum net: 40 litri
- Suprafață publicitară (față): H 23 x L 69 cm
- Suprafață publicitară (interiorul capacului): H 12 x L 31 cm
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. baston telescopic (neilustrat).

Echipament cu incrustare (separator de cameră) Preț / unitate: 169,00 EUR
Insert cu 15 găuri Preț / unitate: 19,00 EUR
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BT4001 - Tava clasică a vânzătorului cu capac

Tavă pentru furnizori de mare capacitate, termoizolată, pentru o gamă largă de aplicații. Materialele și manopera de 
înaltă calitate asigură stabilitate și durabilitate. Capacul ridicabil detașabil, sistemul centurii de umăr cu umăr reglabil 
în spate transversal, asigură un confort maxim la purtare. Cu două buzunare laterale exterioare pentru accesorii de 
service sau braconaj de bani. Fața și capacul (interior) pot fi decorate în scopuri publicitare. Cand
folosiți tava cu capac potrivită și pentru distribuirea produselor de înghețată!

Tava furnizorului de mare capacitate

cu izolație Inlay (separator de cameră) păstrează

tava ordonată

Insert cu 24 de găuri

Schimbare flexibilă a publicității

Gaură Ø 70 mm, Înălțime 50 mm

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Dimensiunile tăvii: H 23 x L 57 x D 41 cm
- Greutate (neumplută): 2,8 Kg
- Volum net: 45 litri
- Suprafață publicitară (față): H 14 x L 50 cm
- Suprafață publicitară (interiorul capacului): 2x H 20 x W 50 cm
- Suprafață publicitară (pungi laterale): 2x H 12 x W 34 cm
- Accesoriu opțional: Promotion-Flagg incl. baston telescopic (neilustrat).

Echipament cu incrustare (2x separator de cameră) Preț / unitate: 199,00 EUR
Insert cu 24 de găuri Preț / unitate: 29,00 EUR
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EVT2010 - Pungă pentru înghețată incl. 2 Elemente de răcire

Pungă de înghețată termoizolată cu două elemente de răcire incluse. Diviziune flexibilă a camerei în 4 părți în interior, două 
buzunare laterale în exterior, curea de umăr reglabilă cu protecție textilă. Capac ridicabil cu protecție împotriva intemperiilor 
pe laterale și clemă magnetică. Ideal pentru distribuția înghețatei sau a altor produse congelate.

Vreme- / interferențe
Protecţie

Ideal pentru înghețată
Distribuție

Dispozitiv cu 4 părți

Include 2 elemente de răcire

Schimbare flexibilă a publicității

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Prelată pentru camion (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT
- Dimensiune geantă: H 37 x L 25,5 x D 25 cm
- Greutate (inclusiv elemente de răcire): 3,2 Kg (Greutate fără elemente de răcire 1,4 Kg)
- Volum net: 20 litri
- Suprafață publicitară (față): H 15,5 x L 33 cm

Geanta incl. 2 elemente de răcire VAMUS Element 
de răcire VAMUS -21 ° C, 28x20x2 cm

Preț / unitate: 129,00 EUR
Preț / unitate: 12,00 EUR
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EB4003 - Cutie automată pentru înghețată cu capac glisant

Model de tavă pentru vânzător proiectat ergonomic, cu pereți dubli cu panouri din material spumos pentru o mai bună 
izolare. Echipat cu sistem de curele de umăr în 4 puncte. Capacul culisant practic (detașabil), previne temperatura rapidă
pierderi în interior și asigură o manipulare optimă.

Ideal pentru înghețată și alte produse congelate!

Inghetata-tava cu
capac glisant, umăr în 4 puncte

curea și pungă de folie

Tăvea cu înghețată, excl.
Pungă de folie și capac glisant

Ergonomic în 4 puncte
curea de umăr

Capac glisant detașabil

Caracteristici produs / Date tehnice:

Culoare albă
Material: materiale plastice din PE

Dimensiune exterior: L60cm x H22,5cm x D33cm 
Dimensiune interior: L55cm x H19,5cm x D29cm 
Volum net: aprox. 31 litri
Greutate (neumplută): aprox. 3,4 Kg
Suprafață publicitară (față): poate fi decorată cu autocolante sau cu folie frontală pentru inserții flexibile de publicitate.

Inghetata-tava incl. capac culisant și curea în 4 puncte: 
Separatoare (set de 3 buc):
Geantă folie L63,5 x H16,5 cm (interior L59 x H16,5 cm)

Preț / unitate: 199,00 EUR
Preț / unitate: 9,00 EUR
Preț / unitate: 19,00 EUR

28



VB4004 - Cutie de vânzări pentru furnizori

Model de tavă pentru vânzător proiectat ergonomic, fabricat din plastic ușor de întreținut, foarte ușor în greutatea sa. Echipat
cu sistem de curele de umăr în 4 puncte. Este posibilă răcirea mărfurilor cu cuburi de gheață!

- Tava flexibilă aplicabilă pentru furnizori din toate materialele plastice -

Ilustrație excl. Geantă de folie Ilustrare fără separatoare Ilustrație incl. Geantă din folie 
pentru decorare publicitară flexibilă

Ilustrație cu inserție cu 16 găuri

Ilustrație cu două separatoare

Caracteristici produs / Date tehnice:

Culoare standard: aluminiu alb (RAL9006) 
Material: plastic (polistirol)
Dimensiune exterior: L60cm / H18cm / D33cm 
Dimensiune interior: L55,5cm / H17,5cm / D29cm 
Volum net: aprox. 28 litri
Greutate (neumplută): aprox. 2,3 Kg
Suprafață publicitară (față): poate fi decorată cu autocolante sau cu folie frontală pentru inserții flexibile de publicitate.

Tava furnizor incl. Curea de umăr în 4 puncte: 
Insert cu 16 găuri:

Preț / unitate: 149,00 EUR
Preț / unitate: 19,00 EUR

Separatoare (set de 3 buc):
Geantă folie L63,5 x H16,5 cm (interior L59 x H16,5 cm)

Preț / unitate: EUR
Preț / unitate: 19,00 EUR

9.00
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Laptop-Supporter - două dimensiuni disponibile

Tampon de lucru confortabil, mobil pentru notebook-uri / laptopuri, cu sistem reglabil de centură de umăr încrucișat în 
spate. Versiunea XL cu umeri și curele mai largi. Construcție ergonomică. Livrat VELCRO
fâșiile fixează unitatea pe tamponul de lucru și garantează o manipulare optimă.

Laptop-Supporter Standard
pentru dispozitive 11 "- 14"

Laptop-Supporter XL
pentru dispozitive 15 "- 18"Versiunea standard a imaginii

Versiunea Image XL

Sistem de centură Model standard Centura Model XL

Echipament / Date tehnice pentru Standard (dispozitive 11 ”-14”)
- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: Argintiu / Negru

- Dimensiune: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Greutate: 0,8 Kg Preț / unitate: 69,00 EUR

Echipament / Date tehnice pentru XL (dispozitive 15 ”-18”)
- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: Argintiu / Negru

- Dimensiune: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Greutate: 1,0 Kg Preț / unitate: 79,00 EUR
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LaptopSupporterBag - Model 2 în 1
Husă căptușită pentru notebook / laptop, poate fi transformată într-un birou mobil în câțiva pași simpli. Lățimea, în spate, 
curele de umăr încrucișate oferă stabilitate și confort. Benzile VELCRO furnizate fixează descărcarea pe tamponul de lucru și 
garantează o manipulare optimă. Punga de folie din interiorul capacului poate fi utilizată în scopuri publicitare.

Geantă de transport și ... Curele largi de umăr cu 
umeri reglabileBirou mobil

și Geantă de transport pentru

Notebook / Laptop 11 „-18“

Dungile VELCRO stabilizează 
dispozitivul pe biroul de lucru

... birou mobil într-unul

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare: ARGINT / NEGRU
- Dimensiune: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm
- Greutate: 1,6 Kg
- Suprafață publicitară (pungă de folie): H 30 x L 34 cm

Preț / unitate: 119,00 EUR
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Geantă de promovare - posibilitate de publicitate individuală

Geantă de umăr funcțională, cu multe fețe, realizată din prelată de camion rezistentă, cu centură de umăr confortabilă, 
reglabilă și căptușită. Decorațiuni promoționale individual cu inserții de hârtie pe față și copertă
pe dinafara.

Vedere din interior

Geantă de promovare

Din cantitate 100 de bucăți 
disponibile și în alte culori!

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: prelată (641 COMPLAN Original)
- Culoare standard: ARGINT (unele resturi galben, verde, albastru)
- Dimensiune geantă: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Greutate: 0,8 Kg
- Volum net: 12 litri
- Suprafață publicitară față / capac: H 25 x L 38 cm

Preț / unitate: 39,00 EUR
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard)

Construcție ultra-ușoară cu rucsac din aluminiu pentru stabilizarea construcției. Pentru o prezentare extrem de 
eficientă și mobilă a afișelor / afișelor. Vizibilitate ridicată a mesajului publicitar datorită prezentării independente de 
locație, pe suprafețe mari. Livrarea include șorțul vânzătorului cu trei buzunare frontale. Transportatorul are
mâini libere pentru a distribui mostre de produse, pliante etc.

Șorț de vânzător cu trei
Schimbarea rapidă a 
mesajului publicitar

buzunare frontale pentru 
pliante, mostre, pliante etc.

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Dimensiune: L 126 x W 64 x D 28 cm
- Culoare: ARGINT
- Material: prelată ((641 COMPLAN Original)
- Șorț de vânzător cu trei buzunare frontale (culoare și material identic cu Placard Pack)
- Zona de publicitate vizibilă (partea din spate): H 119 x L 83 cm (aprox. DIN A0)
- Zona de publicitate vizibilă (în sus): H 41 x L 57 cm
- Greutate: aprox. 5,2 Kg

Preț / unitate: 189,00 EUR
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Beer-Tower Original 3 & 5 litri

Distribuitor solid de masă, potrivit pentru aproape orice băutură (cu excepția unui procent ridicat de alcool). Design 
modern cu robinet din plastic transparent. Tub de băutură din policarbonat de rupere, cu calibrare pe litru, rotativ la 
360 °. Baza robustă poate fi utilizată în scopuri publicitare și decorată cu autocolante.

IceTube (răcire interioară)
Turnul de 3 și 5 litri

Image Beer-Tower 3 litri Tub rotativ 360 °

Robinet transparent de înaltă calitate

Tub de băutură realizat 
din policarbonat incasabil

Versiune 3 litri (Nr. Articol: ZS2005 / 3)
Înălțime totală: 90 cm / Greutate: 4,0 Kg Preț / unitate: 119,00 EUR

Versiune 5 litri (Nr. Articol: ZS2005 / 5
Înălțime totală: 125 cm / Greutate: 4,4 Kg Preț / unitate: 129,00 EUR

Accesorii opționale ...

Element de răcire (IceTube) Răcire interioară
Umplut cu cuburi de gheață și apă, păstrează băuturile proaspete mai mult timp, fără a le dilua. Când este utilizat cu 
cuburi de gheață care clipesc, gradul de atenție crește considerabil ...
Articol nr .: ZS2105 / 3 litri Preț / unitate: 17,00 EUR
Articol nr .: ZS2105 / 5 litri Preț / unitate: 19,00 EUR

IceBullet a introdus cuburi de gheață (neilustrat) 3 
buc / set pentru tub de 3 litri Preț / set de 3: 7,00 EUR
5 buc / set pentru tub de 5 litri Preț / set de 5: 10,00 EUR

Perie de curatat (nu este ilustrat)
Articol nr .: ZS2108
Tub de băutură de 3 litri 
Tub de băutură de 5 litri

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

Distribuitor de masă ... Distribuie simultan băuturi din trei robinete! Potrivit pentru a atinge toate tipurile de băuturi, 
cu sau fără dioxid de carbon (de preferință rece). Livrare incl. perie de curățat, bloc de răcire și tavă pentru gustări 
precum chipsuri, sandvișuri etc.

Materialele și materiile prime utilizate sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și
Regulamentul (UE) nr. 1935/2004 și sunt potrivite pentru utilizare cu alimente / băuturi!

Tavă pentru gustări Recipient pentru băuturi de 5 
litri cu calibrare de 3 și 5 litri

TRITON Promo 5 Litri

Bloc de răcire

Baza robustă

Atingeți cu șuruburi

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: Plastic (potrivit pentru utilizare cu alimente / băuturi)
- Înălțimea totală: 60 cm
- Conținut: 5 litri
- Diametru tava-gustare: 25 cm
- Greutate (neumplută): 2,7 Kg
- Accesorii la cerere

Preț / unitate: 109,00 EUR
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TRITON „Cer“ 5 Litri

Distribuitor de masă ... Distribuie simultan băuturi din trei robinete! Potrivit pentru a atinge toate tipurile de băuturi, 
cu sau fără dioxid de carbon (de preferință rece). Livrare incl. perie de curățat, Ice-Tube pentru cuburi de gheață 
(opțional utilizabil și cu bloc de răcire) și tavă pentru gustări precum chipsuri, sandvișuri etc.

Materialele și materiile prime utilizate sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și
Regulamentul (UE) nr. 1935/2004 și sunt potrivite pentru utilizare cu alimente / băuturi!

SKY 5 Litri incl. Tub de gheață
pentru cuburi de gheață

SKY 5 litri (neumplut)

Sistem Multi-Tap
Trei robinete de distribuire

Bloc de răcire
(element de răcire opțional)

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Recipient pentru băuturi 5 litri: plastic (potrivit pentru utilizare cu alimente / băuturi)
- Tub de gheață pentru cuburi de gheață: plastic (potrivit pentru utilizare cu alimente / băuturi)

- Înălțimea totală: 89,7 cm
- Lățime: 31,9 cm
- Conținut: 5 litri
- Diametrul tăvii: 25 cm
- Baterie la distanță / bază: 21,5 cm
- Greutate (neumplută): 2,8 Kg
- Accesorii la cerere

Preț / unitate: 119,00 EUR
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Număr articol: 4160S
Distribuitor de pahare, din plastic, transparent, (mic)

Dispenser clasic pentru cupe mici, albastru transparent, New Flip Cup permite reumplerea fără a scoate paharul, încărcat în partea superioară 
și alimentat prin gravitate, auto-reglabil pentru dimensiunile cupei 90-150 ml, cu diametrul jantei 57-73 mm, lungimea tubului
406 mm, (livrat cu dispozitiv de montare pe perete, o suspensie)

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: plastic
- Culoare: transparent (clar)
- Lungimea tubului: 406 mm
- Pentru mărimi de unică folosință: 90-150 ml,
- cu diametrul jantei: 57-73 mm
- Greutate: 0,3 Kg

Preț / unitate: 25,00 EUR

Număr articol: 3165M
Dozator de pahare, din plastic, transparent, (mediu)

Dispenser clasic pentru cupe medii, albastru transparent, New Flip Cup permite reumplerea fără a scoate paharul, încărcat în partea 
superioară și alimentat prin gravitate auto-reglabil pentru dimensiunile paharelor 120-300 ml, diametrul jantei 64-83 mm, lungimea tubului
508 mm, (livrat cu dispozitiv de montare pe perete, o suspensie)

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: plastic
- Culoare: transparent (clar)
- Lungime tub: 508 mm
- Pentru dimensiunile cupei de unică folosință: 

120-300 ml, cu diametrul jantei: 64-83 mm

- Greutate: 0,4 Kg

Preț / unitate: 29,00 EUR
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Număr articol: 4410M
Distribuitor de pahare, plastic, nisip (mediu / mare)

Dispenser de cupă pentru băuturi tip Pull, pentru aproape orice aplicație. Material din polietilenă incasabilă, culoare NISP sau ROȘU (la 
cerere), încărcat în sus și alimentat prin gravitație, auto-reglabil, pentru cupe de dimensiuni 350-710ml, diametru jantă
82-98mm, lungime tub 597mm (livrat cu dispozitiv de montare pe perete, două suspensii).

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: polietilenă (plastic)
- Culoare standard: Nisip
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei de unică folosință: 

350-710 ml, cu diametrul jantei: 82-98 mm

- Greutate: 0,5 Kg

Preț / unitate: 59,00 EUR

* Dispenser pentru cupe mai mici, la cerere!

Număr articol: 3250S
Distribuitor de cupe, din oțel inoxidabil (mic)

Dispenser pentru cupe mici, din oțel inoxidabil, încărcat în partea de sus și alimentat prin gravitație, auto-reglabil, pentru dimensiuni de cupă 
180-350 ml, diametru jantă 70-86 mm, lungime tub 406 mm, (furnizat cu dispozitiv de montare pe perete, o suspensie)

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: oțel inoxidabil
- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungimea tubului: 406 mm
- Pentru dimensiunile cupei de eliminare: 180-350 

ml, cu diametrul jantei: 70-86 mm

- Greutate: 0,6 Kg

Preț / unitate: 46,00 EUR

Vânzare - 50% reducere
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Număr articol: 4200M
Distribuitor de cupe, oțel inoxidabil (mediu)

Distribuitor de cupe medii, oțel inoxidabil, încărcat în partea superioară și alimentat prin gravitație, auto-reglabil, pentru dimensiuni de cupă 
120-300 ml, diametru jantă 70-86 mm, lungime tub 597 mm, (furnizat cu dispozitiv de montare pe perete, două suspensii)

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: oțel inoxidabil
- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei de unică folosință: 

120-300 ml, cu diametrul jantei: 70-86 mm

- Greutate: 0,7 Kg

Preț / unitate: 54,00 EUR

Vânzare - 50% reducere

Număr articol: 4400L
Distribuitor de cupe, oțel inoxidabil (mare)

Dispenser mare pentru cupe, din oțel inoxidabil, încărcat în partea superioară și alimentat prin gravitație, auto-reglabil, pentru dimensiuni de 
cupă 350-710 ml, diametru jantă 82-98 mm, lungime tub 597 mm (livrat cu dispozitiv de montare pe perete, două suspensii).

Caracteristici produs / Date tehnice:

- Material: oțel inoxidabil
- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungimea tubului: 597 mm

- pentru dimensiunile cupei de unică folosință: 

350-710 ml, cu diametrul jantei: 82-98 mm

- Greutate: 0,8 Kg

Preț / unitate: 59,00 EUR

Vânzare - 50% reducere
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Distribuitor de cupe multifuncțional, din oțel St. (mediu / mare / XL)

Dispenser pentru cupe, din oțel inoxidabil, încărcat în partea de sus și alimentat gravitațional, cu capac cromat, pentru pahare de unică folosință 

din hârtie sau plastic. Diametrul jantei distribuitorului poate fi ajustat cu o șurubelniță sau monedă la diametrul jantei de

ceașcă. Livrare, inclusiv dispozitiv de montare pe perete (două suspensii).

3200M (mediu)

Date tehnice:

- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei: 180-300 

ml, diametrul jantei: 56-81 mm

- Greutate: 0,7 Kg Vânzare - 50% reducere
Preț / unitate: 58,00 EUR

* * * * *

3400L (mare)

Date tehnice:

- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei: 350-710 

ml, diametrul jantei: 70-98 mm

- Greutate: 0,8 Kg

Preț / unitate: 62,00 EUR

* * * * *

3500XL (X-Large)

Date tehnice:

- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei: 950-1360 

ml, diametrul jantei: 101-123 mm

- Greutate: 1,0 Kg

Vânzare - 50% reducere

Preț / unitate: 76,00 EUR
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Dispenser de cupă St.-Steel cu arc (mediu / mare / XL)

Dispenser pentru cupe cu arc, oțel inoxidabil, pentru pahare de unică folosință din hârtie sau plastic. Diametrul jantei cupei poate fi 
reglat cu ajutorul unei șurubelnițe sau a unei monede. Livrare, inclusiv dispozitiv de montare pe perete (două suspensii).
Cup Dispenser poate fi instalat orizontal, vertical sau 45 °.

3200EV-M Vânzare - 50% reducere
Date tehnice:

- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei: 180-300 

ml, diametrul jantei: 56-81 mm

- Greutate: 1,1 Kg

Preț / unitate: 85,00 EUR

* * * * *

3400EV-L

Date tehnice:

- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei: 350-710 ml,

cu diametrul jantei: 70-98 mm
- Greutate: 1,2 Kg

Vânzare - 50% reducere

Preț / unitate: 92,00 EUR

* * * * *

3500EV-XL

Date tehnice:

- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru dimensiunile cupei: 950-1360 

ml, diametrul jantei: 101-123 mm

- Greutate: 1,3 kg

Preț / unitate: 110,00 EUR

Vânzare - 50% reducere
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Stand de masă

Suport de masă, construcție crom / oțel, pentru până la 4 dozatoare cu capac / cupă cu lungimea tubului de 597 mm și
două suspendări.

3604S Stai numai Stand incl. Dozatoare pentru cupe
și Dispenser de capac

Date tehnice:

- Culoare: Chrome
- Înălțime: 914 mm
- Diametrul jantei de bază: 254 mm
- Greutate: 3,5 Kg

Preț (numai stand)
Unitate: 185,00 EUR

* Ilustrația de mai sus din dreapta arată 
standul 3604S incl. dozator cupa 2x 
3200M, 1x 3400L, dozator capac 1x 
3402DH

Preț incl. Echipament
Unitate: 432,00 EUR

Dispenser de capac din oțel inoxidabil

Distribuitor de capac (pentru două dimensiuni de capac), din oțel inoxidabil mat, potrivit pentru capacele cupei. Livrare inclusiv dispozitiv pentru

montare pe perete (două suspensii).

3402DH

Date tehnice:

- Culoare: Argintiu (St.-Steel)
- Lungime tub: 597 mm
- Pentru mărimi de cupă: 173-710 ml

- Greutate: 1,3 kg

Preț / unitate 69,00 EUR
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Container AFG pentru băuturi NC, din oțel inoxidabil
5 litri, 11 litri, 19 litri

Container AFG pentru băuturi NC, capacitate de 5 litri, 11 litri și 19 litri, capac pentru recipient cu supapă de presiune pe capacul 
rezervorului, bază cu mâner de cauciuc, pe mânerul superior. În versiunea gravitațională, există o supapă de ieșire suplimentară pe
partea inferioară a rezervorului (ieșire laterală).

RP1104 / 5
(Conținut de 5 L)

RP1104 / 11
(Conținut de 11 L)

RP1104 / 19
(19 L Conținut)

Date tehnice: Date tehnice: Date tehnice:

- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Înălțime: 23,5 cm
- Diametru jantă: 21,3cm (+/- 1cm)
- Greutate: 2,26 Kg

- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Înălțime: 42,5 cm
- Diametru jantă: 21,3cm (+/- 1cm)
- Greutate: 2,7 Kg

- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Înălțime: 63,5 cm
- Diametru jantă: 21,3cm (+/- 1cm)
- Greutate: 3,4 Kg

Preț / unitate: 99,00 EUR Preț / unitate: 119,00 EUR Preț / unitate: 129,00 EUR

19 litri 11 litri 5 litri
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Container de băuturi AFG NC, oțel inoxidabil 5 
litri, 11 litri, 19 litri „Execuție gravitațională”

Container AFG pentru băuturi NC, capacitate de 5 litri, 11 litri și 19 litri, capac pentru recipient cu supapă de presiune pe capacul 
rezervorului, bază cu mâner de cauciuc, pe mânerul superior. În versiunea gravitațională, există o supapă de ieșire suplimentară pe
partea inferioară a rezervorului (ieșire laterală).

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

Vine complet cu furtun pentru 
băuturi, izolație, capac, robinet și 
cuplaj

Vine complet cu furtun pentru 
băuturi, izolație, capac, robinet și 
cuplaj

Vine complet cu furtun pentru 
băuturi, izolație, capac, robinet și 
cuplaj

Date tehnice:
- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Înălțime: 23,5 cm
- Diametru jantă: 21,3cm (+/- 1cm)
- Greutate: 2,78 Kg

Date tehnice:
- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Înălțime: 42,5 cm
- Diametru jantă: 21,3cm (+/- 1cm) - Diametru jantă: 21,3cm (+/- 1cm)
- Greutate: 3,1 Kg - Greutate: 3,9 Kg

Date tehnice:
- Material: St.-Steel DIN 1.4301
- Înălțime: 63,5 cm

Incl. Atingeți standard
Preț / unitate: 129,00 EUR

Incl. Atingeți standard
Preț / unitate: 149,00 EUR

Incl. Atingeți standard
Preț / unitate: 159,00 EUR

Incl. Atingeți Premium
Preț / unitate: 169,00 EUR

Incl. Atingeți Premium
Preț / unitate: 189,00 EUR

Incl. Atingeți Premium
Preț / unitate: 199,00 EUR

19 litri 11 litri 5 litri
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Containere pentru băuturi din plastic 
(PE) Gravity Version 5 litri și 15 litri

Materialele și materiile prime utilizate în recipientele din plastic pentru băuturi sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 și Regulamentul (UE) nr. 1935/2004 și sunt adecvate pentru utilizare cu alimente / băuturi!

RP1104 / 15GVP (15 L) RP1104 / 5GVP (5 L) RP1000 / SDT
Atingeți standard

Poate fi folosit cu cald și rece De preferat pentru băuturi reci.
băuturi. Potrivit pentru Basic 15 litri și compatibil cu articolul DPF100 și

DPD200.
… Vine complet cu furtun pentru 
băuturi, izolație, capac, robinet și 
cuplaj

Combi 2x 15 litri.

Date tehnice: Date tehnice:

- Material: Plastic (PE)
- Înălțime: 43,5 cm
- Lățime: 28 cm
- Adâncime: 16,5 cm
- Greutate: 1,2 Kg

- Material: Plastic (PE)
- Înălțime: 32 cm
- Lățime: 19 cm
- Adâncime: 11,5 cm
- Greutate: 0,6 KG

Incl. Atingeți standard
Preț / unitate: 59,00 EUR

Echipat doar cu
Atingeți standard

Preț / unitate: 29,00 EUR

Incl. Atingeți Premium
Preț / unitate: 99,00 EUR

Preț / unitate: 49,00 EUR

RP1000 / PDT
Atingeți Premium

… Vine complet cu furtun pentru 
băuturi, izolație, capac, robinet și 
cuplaj

Preț / Unitate: 69,00 EUR
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Accesorii sub presiune pentru băuturi cu CO2 ...

RP1101SF Articol RP1101SF și RP1102HIWI 
atașat la un container de 11 litri

Cilindru CO2-gaz
. . . gri cu supapă rotativă, cu
omologare tehnică, Ø 60,3 mm, 
lungime 401 mm, greutate 2,17 Kg

Articol RP1101SF
(Cilindru de gaz CO2, oțel, 500 g)

Preț / unitate: 39,00 EUR

RP1102HIWI

Mini-Regulator CO2 3 bari
. . . cu supapă de siguranță, funcțională

manometru, supapă de oprire, complet 
cu conductă de presiune, dispozitiv 
antiretors și cuplaj NC 7/16 ".

Preț / unitate: 69,00 EUR Articol RP1102G N & Soda Club
Articol RP1102HIWI

Mini-Regulator CO2 3 bar
Cilindru CO2 atașat la

Recipient de 11 litri

RP1102GN

Regulator CO2 0-3 bar,
... Areglabil cu ajutorul roții de mână, 
potrivit pentru sticle de aluminiu cu 
supapă CO2 de dispozitive cu bule de 
sodă, cum ar fi „Soda Club” și „Soda 
Stream”. Este posibil schimbul de sticle 
în magazine. Gata pentru
conexiune cu linie și cuplaj, 
adecvată pentru containerele din 
oțel Rocket Pack. Articol RP1102GN

Regulator de CO2 pentru Soda-Club
sticla (aluminiu)Preț / unitate: 110,00 EUR

RP1000 / KDT

Compensator Atingeți cu
surub de reglare
… Acest robinet este obligatoriu atunci 
când se utilizează cilindrul de gaz CO2 în 
rucsacul pentru băuturi. Utilizabil numai 
pentru Pro 11-litri și Pro-19-litri!

Postul RP1000 / KDT

Preț / unitate: 129,00 EUR
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Accesorii sub presiune pentru „fără gaz” și
Băuturi „carbogazoase” Hot & Cold

RP1113 / PP

Pompă de aer acționată manual, 
8 ", crom, incl. manșon de fixare. 
Folosit pentru a genera presiunea 
de distribuție la distribuirea tuturor 
băuturilor, cum ar fi bere, cola, vin, 
suc, apă etc.

Livrat complet cu
conectori pentru modelul 
respectiv de rucsac.

Pompa conectată la articol
Premium de 11 litriPreț / unitate: 79,00 EUR

RP1113 / PP-T

Pompa de aer așa cum este descris 
mai sus, dar cu conector T, pentru 
conectarea la 2 containere pentru 
băuturi.

Livrat complet cu
conectori pentru modelul 
respectiv de rucsac.

Pompa cu conector T atașat
Preț / unitate: 99,00 EUR Pompa de aer cu conector T. la articolul Kombi 2x 15-Litru

JP2201

Mini-pompă de aer, pentru a genera 
presiunea de distribuire a băuturilor 
cu CO2 în produsul DPF100 și P2003.

Preț / unitate: 19,00 EUR

Mini-pompă de aer
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Umplerea echipamentului ...

RP1107

Trusa de umplere a berii
format din Regulator CO2 0-6 / 3 bar, 
racord furtun CO2, cuplaj butoi (plat, 
coș sau combinat) cu supapă de 
reținere, linie pentru băuturi incl. 
cuplaj și supapă sniffer NC, 7/16 ".

Preț / unitate: 270,00 EUR

RP1106

Set de umplere a băuturilor răcoritoare pre-amestecate

. . . umplerea pachetelor de rachete
containere pentru băuturi dintr-un 
KEG premixat din industria băuturilor. 
Setul este format din regulator de 
CO2 010/7 bar, cu supapă de 
siguranță, cu indicator de conținut al 
cilindrului, cu robinet, gata de 
conectare cu conducta de presiune 
incl. supapă anti-retur și linie de 
băuturi cu cuplaj NC negru și supapă 
sniffer NC 7/6 ". La cerere cu cuplaj CC 
disponibil!

Preț / unitate: 220,00 EUR

RP1109

Pâlnie de umplere, Ø 16 cm, din 
PE-HD 9507
. . . umplerea neconvențională a
Container pentru băuturi Rocket Packs 
prin deschiderea manuală prin pâlnie 
cu conexiune de linie. Reduce 
spumarea!

Preț / unitate: 20,00 EUR
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Echipament de umplere

RP1108

Overflow Line Bere / Pre-Mix
Setul constă din linie de băuturi (aprox. 
2 metri), cuplaj NC negru, supapă snifter 
NC, 7/16 ”. Opțional cu piuliță cu aripi de 
5/8 "pentru conexiunea flash-chiller sau 
clemă de furtun UNEX pentru supapă de 
conectare.

Preț / unitate: 79,00 EUR

RP1110

Snifter-Valve NC, 7/16 "
(Sub rezerva modificărilor tehnice)

Preț / unitate: 49,00 EUR

Echipament optional:
incl. linie de revărsare (Articol RP1108)

pentru umplerea din KEG în 
Rocket Packs ContainerRP1105 / PP

Picnic-pompă cu pompă cu 
piston acționată manual
… Pentru montare pe KEG, versiune full 
metal. Atingerea directă a berii KEG sau 
transferul în Rocket Packs Container. 
Răciți butoiul de bere de la fabrica de 
bere, conectați pompa de picnic la 
butoiul potrivit
cuplați și conectați la butoiul de bere. 
Berea proaspătă iese deja din robinet.

De obicei livrat cu cuplaj de butoi cu 
montaj plat. Dacă este necesar un alt tip 
de montaj, vă rugăm să ne informați prin 
comandă!

Preț / unitate: 129,00 EUR
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Diverse accesorii pentru pachete de rachete ...

TP3201

Dispozitiv de susținere a paharelor

… Pentru cupe refolosibile 500 ml cu / 
fără mâner. Capacitate aprox. 15-20 de 
căni. Poate fi atașat la centura șoldului 
a aproape orice rucsac pentru băuturi.

Soluție alternativă de dozare atunci 
când se utilizează cupe refolosibile.

Preț / unitate: 19,00 EUR

TP3101

Pungă pentru deșeuri

… Potrivit articolului Twin-Pack, 
pentru eliminarea cutiilor / sticlelor 
goale. Instalare și golire ușoară. Un 
ușor, apă și murdărie
material respingător.

Culoare: Negru (nailon)
Dimensiune: H47 x W41 x D22 cm 
Greutate (neumplută): 0,7 Kg

Pachet Twin incl. Pungă pentru deșeuri Pachet Twin incl. Pungă pentru deșeuri
Preț / unitate: 49,00 EUR

RP2012 / PF

Steag cu stâlp de telescop
Drapel Promo rezistent la intemperii, 
flexibil în culoarea semnalului cu stâlp 
telescopic din oțel, aprox. 140 cm 
lungime, 2 buzunare din folie DIN A4 
pentru deco publicitar schimbabil. 
Bordurat cu dungi iluminate.

Culoare: Galben neon sau verde 
Dimensiune: 40/26 cm x 36 cm 
Material: nailon / țesătură 
Greutate: aprox. 200 g

Preț / unitate: 39,00 EUR

Promo-Flag cu Twin-Pack Promo-Flag cu Pro 11 litri
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Diverse accesorii pentru pachete de rachete ...

RP1115

Șorț de vânzător,
Împărțit în trei buzunare generoase 
pentru accesorii de service, braconaj 
de bani, cupe de rezervă etc.

Culoare: argintiu

Material: Prelată camion 
Dimensiune: H24 x W52 x D7 cm 
Volumul net: aprox. Greutate de 12 
litri (neumplut): 200 g

Preț / unitate: 19,00 EUR

RP1116

Manșon izolator de transport
cu capac. Potrivit pentru 
containerul RP1104 / 11 (standard 
și gravitațional).

Culoarea neagra

Material: nailon / materiale din 
spumă Dimensiune: H 41 cm, Ø 26 
cm Greutate: 680 g

Preț / unitate: 29,00 EUR

RP1117

Extensie dozator cupă
din material textil flexibil, pentru a fi 
atașat la partea inferioară a dozatorului 
de pahare. Potrivit pentru dozatoare de 
cupe Model 3165M și 4410M ... când se 
utilizează cupe refolosibile.

Preț / unitate: 9,00 EUR
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Termeni și condiții pentru pachetele de rachete

Imagini: Ne rezervăm dreptul de a face modificări în forma, funcția și echipamentul articolelor noastre oferite.

Transport și TVA: Expedierea se face la fostul birou de vânzare Frankfurt / Main plus TVA-ul legal. (în prezent 19%), 
precum și poștă și ambalare.

Livrare și plată: Cu excepția cazului în care se convine altfel, factura noastră este scadentă în termen de 30 de zile, cu condiția ca toate 
facturile anterioare să fi fost achitate. Pentru clienții noi, exclusiv prin plată anticipată sau livrare, este ramburs.

Data de livrare: Articole standard și cantități mici, de obicei în termen de 3-5 zile de la primirea comenzii. Încercăm să 
respectăm cererile de livrare mai scurte, însă acestea sunt rezervate pentru noi.

Comenzi speciale: Dacă este posibil, totuși, sunt necesare un timp de livrare mai mare și o taxă suplimentară pentru costuri 
suplimentare. Schimbul este exclus aici.

Livrare și plată pentru comenzi speciale: 50% din valoarea brută a comenzii la plasarea comenzii. În cazul comenzilor 
speciale, producția începe numai după primirea avansului. 50% înainte de livrare. Returnarea și schimbul sunt excluse 
pentru produsele personalizate

Taxe de închiriere: Înțelegeți-vă plus TVA legal. (în prezent 19%), costurile de ambalare și transport. Prețul închirierii 
include curățenia finală a bunurilor și accesoriilor închiriate.

Expedierea bunurilor închiriate: este efectuat de serviciul de colete UPS sau de o altă companie de transport maritimă 
comparabilă de la biroul de vânzări din Frankfurt / Main. Livrarea bunurilor închiriate are loc de obicei cu o zi lucrătoare înainte 
de începerea închirierii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Livrare și plată la închiriere: Taxa de închiriere se datorează după returnarea bunurilor închiriate, în termen de 14 zile 
de la data facturării. Am calculat prețurile noastre de închiriere fără reducere și, prin urmare, nu acordăm nicio deducere.

Returul bunurilor închiriate: Locatarul se angajează să returneze bunurile închiriate, inclusiv accesoriile, în timp util. 
Articolele de închiriere trebuie returnate proprietarului în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 
închiriere. În caz de neplată, în schimb, vor fi solicitate taxe de neplată.

Drepturi de autor: Compania Szabó Rocket Packs poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de 
proprietate asupra documentelor livrate, cum ar fi, de exemplu: nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru scrisori, logo-uri, desene, 
fotografii etc. Toate revendicările împotriva Szabó Rocket Packs pe motiv o astfel de încălcare a drepturilor va fi suportată direct de către 
client.

Prețuri: Când apare o nouă listă de prețuri, vechea listă de prețuri își pierde valabilitatea. Între timp, ne rezervăm 
dreptul de a face modificări de preț din cauza condițiilor pieței.

Reclamații: Perioada de revocare / returnare pentru consumatori în conformitate cu § 355 (2) BGB este de 14 zile de la 
data bonului de livrare / facturii. În această perioadă, bunurile neutilizate ne pot fi returnate în ambalajul original. 
Returnarea bunurilor uzate este exclusă! Numai după verificarea mărfurilor returnate, valoarea mărfii va fi rambursată. 
Costurile de ambalare și transport nu sunt rambursabile. Costurile de returnare sunt suportate de consumator. Nu 
există niciun drept de revocare sau de returnare pentru tranzacțiile cu antreprenori și / sau operatori economici.

Daune cauzate de transport: Reclamațiile trebuie adresate exclusiv serviciului de livrare responsabil și raportate acolo 
pentru rambursare printr-un raport de daune.

Răspundere: Nu suntem răspunzători pentru daunele cauzate de utilizarea articolelor noastre sau de posibila pierdere de profit 
din cauza forței majore, cum ar fi condițiile meteorologice nefavorabile, personalul lipsă sau insuficient instruit, relocarea
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sau anularea evenimentului, lipsa aprobării barului etc. Nici o cerere de despăgubire sau reducerea chiriei nu pot fi 
afirmate aici. Articolul de închiriere trebuie testat înainte de utilizare și orice reclamații sau ambiguități trebuie 
comunicate locatorului fără întârziere. Reclamațiile primite ulterior nu pot fi luate în considerare. Articolul închiriat este 
proprietatea proprietarului. În cazul deteriorării sau pierderii intenționate a bunurilor închiriate, chiriașul este pe deplin 
răspunzător.

Garanție: 2 ani de la data cumpărării, împotriva defectelor cauzate de prelucrare necorespunzătoare sau defecte materiale. Nicio cerere 
de garanție în cazul manipulării, utilizării sau depozitării necorespunzătoare, precum și în cazul lucrărilor sau prelucrărilor proprii.

Confiscarea titlului: Bunurile livrate rămân proprietatea noastră până la plata integrală.

Locul împlinirii: Frankfurt / Main este locul de îndeplinire și locul de jurisdicție convenit pentru toate drepturile
și obligațiile care decurg din tranzacțiile efectuate cu noi.

Profilul Companiei:
Pachete de rachete Sisteme de rucsaci pentru 
băuturi Proprietar înregistrat: Dezsö Szabo 
Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt / Main, Germania

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

Obiect de afaceri:
Producția și comerțul de rucsacuri pentru băuturi și tăvi pentru furnizori

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

Începând cu 2021

Ne rezervăm dreptul de a face modificări
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