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VSEBINA

1. pijača nahrbtnik 1. pijača nahrbtnik stran 

1,1 Osnovno 15 Liter 1,1 Osnovno 15 Liter 4-5 

1.2 Premium 5 Liter 1.2 Premium 5 Liter 6-7 

1.3 Premium 11 Liter 1.3 Premium 11 Liter 8-9 

1,4 Pro 11 litrski 1,4 Pro 11 litrski 10-11 

1.5 Pro 19 litrski 1.5 Pro 19 litrski 12-13 

1.6 Kombi 2x 11 litrski 1.6 Kombi 2x 11 litrski 14-15 

1.7 Kombi 2x 15 litrski 1.7 Kombi 2x 15 litrski 16-17 

1.8 Kombi 2x 5 litrsko 1.8 Kombi 2x 5 litrsko 18 

1,9 Drink-Pack-Fun 5 Liter 1,9 Drink-Pack-Fun 5 Liter 19 

1.10 Party-Pack, 5 Liter Beer Can (Alu) 1.10 Party-Pack, 5 Liter Beer Can (Alu) 20 

1.11 Rocket-Tower enotni, 1x 3 Liter 1.11 Rocket-Tower enotni, 1x 3 Liter 21 

1.12 Raketa-stolp enojnima, 2x 3-litrski 1.12 Raketa-stolp enojnima, 2x 3-litrski 22 

1,13 Twin Pack, pločevink in steklenic nahrbtnik 1,13 Twin Pack, pločevink in steklenic nahrbtnik 23 

2. Pladenj prodajalčeve 2. Pladenj prodajalčeve 

2.1 Pladenj Na svet prodajalca o s pokrovom - BT4002 2.1 Pladenj Na svet prodajalca o s pokrovom - BT4002 24 

2.2 BT4003 - prodajalca o pladenj Na svet XL z Lid 2.2 BT4003 - prodajalca o pladenj Na svet XL z Lid 25 

2.3 BT4001 - prodajalca o pladenj Classic z Lid 2.3 BT4001 - prodajalca o pladenj Classic z Lid 26 

2,4 EVT2010 - Ice-Creme-Bag z 2 Hladilni elementi 2,4 EVT2010 - Ice-Creme-Bag z 2 Hladilni elementi 27 

2.5 Ice-Cream Avtomat Box s pokrovom 28 

2,6 Prodajalec Vending Box 2,6 Prodajalec Vending Box 29 

3. Laptop-Supporter 3. Laptop-Supporter 

3.1 Laptop-Supporter - dve velikosti modela 30 

3.2 Laptop-Supporter-Bag - 2 v 1 modelu 31 

4. Promotion-Bag 4. Promotion-Bag 

4.1 Promocija-Bag ... prilagodljiva oglaševanje oblikovanje 4.1 Promocija-Bag ... prilagodljiva oglaševanje oblikovanje 32 

5. Plakat Pack 5. Plakat Pack 

5,1 Plakat Pack - hoja Billboard 5,1 Plakat Pack - hoja Billboard 33 

6. Beer-Tower (Namizno Dispenser)) 6. Beer-Tower (Namizno Dispenser)) 

6.1 Bier-Tower Original 3 in 5 izvedba Liter 6.1 Bier-Tower Original 3 in 5 izvedba Liter 34 

6.2 Triton "Classic" 5 Liter 6.2 Triton "Classic" 5 Liter 35 

6,3 Triton "Promo" 5 Liter 6,3 Triton "Promo" 5 Liter 36 

6.4 Triton "SKY" 5 Liter 6.4 Triton "SKY" 5 Liter 37 

7. pokal Dispenser 7. pokal Dispenser 

7.1 Pokal Dispenser 4160S, RP3650M 7.1 Pokal Dispenser 4160S, RP3650M 38 

7.2 Pokal Dispenser RP4410M / L, RP3250S 7.2 Pokal Dispenser RP4410M / L, RP3250S 39 

7.3 Pokal Dispenser 4200M, RP4400L 7.3 Pokal Dispenser 4200M, RP4400L 40 

7.4 Pokal Dispenser 3200M, 3400L, 3500XL 7.4 Pokal Dispenser 3200M, 3400L, 3500XL 41 

7,5 Pokal Dispenser 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV XL 7,5 Pokal Dispenser 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV XL 42 

7.6 Namizno-stojalo 3604S, Lid Dispenser 3402DH 7.6 Namizno-stojalo 3604S, Lid Dispenser 3402DH 43 
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Vsebina Nadaljevanje ... 

8. Raketni paketi dodatki 8. Raketni paketi dodatki stran 

8.1 AFG pijača Vsebnik NC, 5-litrski, 11-litrski, 19-litrski 8.1 AFG pijača Vsebnik NC, 5-litrski, 11-litrski, 19-litrski 44 

8.2 AFG Container NC, Gravity različice 5-litrski, 11-litrski, 19-Liter 8.2 AFG Container NC, Gravity različice 5-litrski, 11-litrski, 19-Liter 45 

8.3 Container PE, 15-L-5-L, Standard Tap, Premium Tap 8.3 Container PE, 15-L-5-L, Standard Tap, Premium Tap 46 

8,4 CO2 jeklenka 550g, Mini-Regulator 3 bar, 8,4 CO2 jeklenka 550g, Mini-Regulator 3 bar, 47 

8.5 Regulator za Soda-Club Alu CO2 jeklenka, kompenzator Tap 8.5 Regulator za Soda-Club Alu CO2 jeklenka, kompenzator Tap 47 

8,6 Ročni pogon Air Pump, črpalka zraka s T-spojko, Mini-Air-Pump 8,6 Ročni pogon Air Pump, črpalka zraka s T-spojko, Mini-Air-Pump 48 

8,7 Osnutek Pivo Polnjenje Kit, Pre-Mix Soft Drink Polnjenje Kit, Polnjenje lijak 8,7 Osnutek Pivo Polnjenje Kit, Pre-Mix Soft Drink Polnjenje Kit, Polnjenje lijak 49 

8,8 Overflow Line Beer / Pre-Mix, snifter Valve NC 7/16 ", piknik-Pump 8,8 Overflow Line Beer / Pre-Mix, snifter Valve NC 7/16 ", piknik-Pump 50 

8.9 Cup-Holding-Device, TP odpadki-Bag, Promo-Flag s teleskopsko palico 51 8.9 Cup-Holding-Device, TP odpadki-Bag, Promo-Flag s teleskopsko palico 51 

8.10 Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3-sprednja žepa8.10 Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3-sprednja žepa 52 

9. Rocket paketi poslovanja Pogoji poslovanja 9. Rocket paketi poslovanja Pogoji poslovanja 

9.1 Rocket paketi poslovanja Pogoji poslovanja 9.1 Rocket paketi poslovanja Pogoji poslovanja 53 

9.2 Rocket paketi poslovanja Pogoji poslovanja (nadaljevanje) 9.2 Rocket paketi poslovanja Pogoji poslovanja (nadaljevanje) 54 
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Osnovno 15 Liter "negazirane pijače" 

Univerzalni pijača nahrbtnik, z dobro izolacijo (do 2 uri). Nahrbtnik Cover enaka modelih Premium. Toda opremljen s plastičnim Vsebnik za pijačo 

15-liter. Lahko se uporablja za mirna pijač, vroče in hladno. Nizko ceno starter pijača nahrbtnik!

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za 

-Nobena gazirane pijače 

Prilagodljiva oglaševanje dekoracijo, ki jih 

papir natisne zadaj folijo 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrni ali črni barvi 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 54 x Š 42 x G 22 cm 

- Teža (ni naložen): 3,8 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 44,5 x D 60 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 120-300 ml 

- Pijača Vsebnik: hrana primerna iz plastike (PE), 15-L vsebino 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 čelni torbe (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 249,00 EUR 

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 289,00 EUR 
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Osnovno 15 Liter "gazirane pijače" 

Univerzalni pijača nahrbtnik, z dobro izolacijo (do 2 uri). Nahrbtnik Cover enaka modelih Premium. Toda opremljen s plastičnim Vsebnik za pijačo 

15-liter. Lahko se uporablja za negazirane pijače, vroče in hladno, kakor tudi za gazirane pijače. Nizko ceno starter pijača nahrbtnik!

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za 

-Nobena gazirane pijače 

Ročni pogon Air Pump priložen 

nahrbtnik snop 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrni ali črni barvi 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 54 x Š 42 x G 22 cm 

- Teža (ni naložen): 3,8 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 44,5 x D 60 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 120-300 ml 

- Pijača Vsebnik: Hrana primerna iz plastike (PE), 15-L vsebino 

- Ročni pogon črpalka zraka, kot je tlačno opremo (primerna za vse vrste pijač) 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 čelni torbe (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * Ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 319,00 EUR 

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 359,00 EUR 
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Premium 5 Liter "negazirane pijače" 

Majhna različica splošno veljavnih nahrbtniki pijač. Trdni, robusten nahrbtnik pijača z nizko težo in dobro izolacijo (do 2 uri). Lahko se uporablja za vse 

"še vedno" pijač, vroče in hladno. Primerno za nezapleten in hiter servis pijač.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za 

-Nobena gazirane pijače 

Prilagodljiva oglaševanje dekoracija s papirno 

vložkom zadaj folijo 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 36 x Š 31 x G 28 cm 

- Teža (ni naložen): 4,0 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 30,5 x L 64,5 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 90-150 ml 

- Pijača Container: AFG Container NC (jeklo), Gravity-Fed, vsebina 5-Liter 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 čelni torbe (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * glej sliko zgoraj

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 299,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 339,00 EUR 
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Premium 5 Liter "gazirane pijače" 

Majhna različica splošno veljavnih nahrbtniki pijač. Trdni, robusten nahrbtnik pijača z nizko težo in dobro izolacijo (do 2 uri). Lahko se uporablja, da 

služijo vse vrste "gazirane in še vedno" pijače, vroče in hladno. Primerno za nezapleten in hiter servis pijač.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za gazirane pijače 

Prilagodljiva oglaševanje dekoracija s papirno 

vložkom zadaj folijo 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 36 x Š 31 x G 28 cm 

- Teža (ni naložen): 4,0 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 30,5 x L 64,5 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 90-150 ml 

- Pijača Container: AFG Container NC (jeklo), 5-Liter vsebine 

- Ročni pogon črpalka zraka, kot je tlačno opremo (primerna za vse vrste pijač) 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 čelni torbe (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * glej sliko zgoraj

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 369,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 409,00 EUR 
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Premium 11 Liter "negazirane pijače" 

Absolutno trdno snov, robusten nahrbtnik pijača z nizko težo in dobro izolacijo (do 2 uri). Lahko se uporablja za vse vrste ", nobena karbonatna" 

pijače, tople in hladne. Primerno za nezapleten in hiter servis pijač. Enostavno rokovanje, hitro polnjenje in čiščenje!

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za-nobena gazirane 

pijače 

Pokal Dispenser za skodelice za 

enkratno 120-300 ml 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 54 x Š 42 x G 22 cm 

- Teža (ni naložen): 5,5 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 44.5 x D 60 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 120-300 ml 

- Pijača Container: AFG Container NC (jeklo), Gravity-Fed, vsebina 11-litrski (3 US-litrov) 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 čelni torbe (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 339,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 379,00 EUR 
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Premium 11 Liter "gazirane pijače" 

Absolutno trdno snov, robusten nahrbtnik pijača z nizko težo in dobro izolacijo (do 2 uri). Lahko se uporablja za vse vrste "gazirane in 

nobeden-gazirane" pijač, vroče in hladno. Primerno za nezapleten in hiter servis pijač. Enostavno rokovanje, hitro polnjenje in čiščenje!

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za gazirane pijače 

Ročni pogon Air Pump kot tlačni 

opremi 

* Nadaljnje tlaka dodatki na zahtevo * 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 54 x Š 42 x G 22 cm 

- Teža (ni naložen): 5,5 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 44.5 x D 60 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 120-300 ml 

- Pijača Container: AFG Container NC (jeklo), vsebnost 11-litrski (3 US-litrov) 

- Ročni pogon črpalka zraka, kot je tlačno opremo (primerna za vse vrste pijač) 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 čelni torbe (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 409,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 449,00 EUR 
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Pro 11 Liter "negazirane pijače" 

Dokazano za več let, zadnji mobilni točilno napravo za strokovne službe pijač. Posebej robusten, vzdržljiv in visoko toplotno izolacijo (do 3 ure) vrečk 

gradnje. Primerno za univerzalne aplikacije doziranje, nobena gazirane pijače, tople in hladne.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za-nobena gazirane 

pijače 

Pro 11-Liter, zagotavlja strokovno 

videz blagovne znamke 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 52 x Š 35 x G 35 cm 

- Teža (ni naložen): 6,5 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 43 x D 79 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 120-300 ml 

- Pijača Vsebnik: AFG Vsebnik NC (jeklo), gravitacijsko, vsebnost 11-litrski (3-USGallons) 

- Posebna Nahrbtnik Vezava: ojačana konstrukcija z aluminijastimi prečkami, vključenih v zadnji 

- Izolacija Plus, do 3 ure ali več z dodatnim izo pokrov za posodo za pijačo 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 čelni torbe (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * glej sliko zgoraj

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 409,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 449,00 EUR 
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Pro 11 Liter "gazirane pijače" 

Dokazano za več let, zadnji mobilni točilno napravo za strokovne službe pijač. Posebej robusten, vzdržljiv in visoko toplotno izolacijo (do 3 ure) vrečk 

gradnje. Primerno za univerzalno uporabo. Lahko se uporablja za vse vrste pijač "gazirane in nihče ogljikov dioksid, toplo in hladno.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za gazirane pijače 

Pro 11-Liter, zagotavlja strokovno 

videz blagovne znamke 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 52 x Š 35 x G 35 cm 

- Teža (ni naložen): 6,5 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 43 x D 79 cm 

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 120-300 ml 

- Pijača Vsebnik: AFG Vsebnik NC (jeklo), vsebina 11-litrski (3-USGallons) 

- Ročni pogon črpalka zraka, kot je tlačno opremo (primerna za vse vrste pijač) 

- Posebna Nahrbtnik Vezava: ojačana konstrukcija z aluminijastimi prečkami, vključenih v zadnji 

- Izolacija Plus, do 3 ure ali več z dodatnim izo pokrov za posodo za pijačo 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * glej sliko zgoraj

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 479,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 519,00 EUR 
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Pro 19 Liter "negazirane pijače" 

Dokazano za več let, zadnji mobilni Razdelilna naprava za profesionalno postrežbo pijač kot XL PLUS VELIKOST. Posebej robusten, vzdržljiv in 

visoko toplotno izolacijo (do 3 ure) vrečk gradnje. Primerno, da se odpravijo vse vrste, nobena gazirane pijače toplo in hladno.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za-nobena gazirane 

pijače 

XL-Variant mobilne pijača 

službe! 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 72 x Š 35 x G 35 cm 

- Teža (ni naložen): 8,5 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 63 x D 77,5 cm 

- Pokal Dispenser: Pesek / bela, plastike, primerno za skodelice enkratno 350-710 ml. 

- Pijača Vsebnik: AFG Vsebnik NC (jeklo), gravitacijsko, vsebnost 19-litrsko (5-USGallons) 

- Posebna Nahrbtnik Vezava: ojačana konstrukcija z aluminijastimi prečkami, vključenih v zadnji 

- Izolacija Plus, do 3 ure ali več z dodatnim izo pokrov za posodo za pijačo 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 489,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 529,00 EUR 
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Pro 19 Liter "gazirane pijače" 

Dokazano za več let, zadnji mobilni Razdelilna naprava za profesionalno postrežbo pijač kot XL PLUS VELIKOST. Posebej robusten, vzdržljiv in 

visoko toplotno izolacijo (do 3 ure) vrečk gradnje. Primerno, da se odpravijo vse vrste gazirane in nobena gazirane pijače, vroče in hladno.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za gazirane pijače 

Ročni pogon Air Pump kot tlačni 

opremi 

* Nadaljnje tlaka dodatki na zahtevo *

XL-Variant mobilne pijača 

službe! 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 72 x Š 35 x G 35 cm 

- Teža (ni naložen): 8,5 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 63 x D 77,5 cm 

- Pokal Dispenser: Pesek / bela, plastike, primerno za skodelice enkratno 350-710 ml. 

- Pijača Vsebnik: AFG Vsebnik NC (jeklo), vsebina 19-litrsko (5-USGallons) 

- Ročni pogon črpalka zraka, kot je tlačno opremo (primerna za vse vrste pijač) 

- Posebna Nahrbtnik Vezava: ojačana konstrukcija z aluminijastimi prečkami, vključenih v zadnji 

- Izolacija Plus, do 3 ure ali več z dodatnim izo pokrov za posodo za pijačo 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 559,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 599,00 EUR 
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Kombi 2x 11 Liter "negazirane pijače" 

Mobilni Razdeljevalni sistem za Professional pijača službe. Vam omogoča, da služijo 2 vrst pijač iz sistema vrečk. Posebej robusten, vzdržljiv in visoko 

toplotno izolacijo (do 3 ure) vrečk gradnje. Različica je primerna za odjem, nobena gazirane pijače, vroče in hladno.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za-nobena gazirane 

pijače 

2 ločeno izolirane posode za pijačo 

11-litrski 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 52 x Š 52 x G 32 cm 

- Teža (ni naložen): 11,0 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 44 x D 91 cm 

- Pokal Dispenser: Pesek / bela, plastike, primerno za skodelice enkratno 350-710 ml. 

- Pijača Vsebnik (2x): AFG Vsebnik NC (jeklo), gravitacijsko, vsebnost 11-litrski (3 US-litrov) 

- Posebna Nahrbtnik Vezava: ojačana konstrukcija z aluminijastimi prečkami, vključenih v zadnji 

- Izolacija Plus, do 3 ure ali več z dodatnim izo pokrov za posodo za pijačo 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 529,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 609,00 EUR 
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Kombi 2x 11 litra "gazirane pijače" 

Mobilni Razdeljevalni sistem za Professional pijača službe. Vam omogoča, da služijo 2 vrst pijač iz sistema vrečk. Posebej robusten, vzdržljiv in visoko 

toplotno izolacijo (do 3 ure) vrečk gradnje. Različica je primeren za nanos vseh vrst gazirane in nobena gazirane pijače, toplo in hladno.

Standardna Tap 

Premium Tap 

2 ločeno izolirane posode za pijačo 

11-litrski 

Ilustracija: Izdelek ima za gazirane pijače 

Ročni pogon Air Pump kot tlačni 

opremi 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: SILVER 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 52 x Š 52 x G 32 cm 

- Teža (ni naložen): 11,0 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 44 x D 91 cm 

- Pokal Dispenser: Pesek / bela, plastike, primerno za skodelice enkratno 350-710 ml 

- Pijača Vsebnik (2x): AFG Vsebnik NC (jeklo), vsebina 11-litrski (3 US-litrov) 

- Ročni pogon Air Pump vklj. T-spojka kot tlačni opremi (primeren za vse vrste pijače)

- Posebna Nahrbtnik Vezava: ojačana konstrukcija z aluminijastimi prečkami, vključenih v zadnji 

- Izolacija Plus, do 3 ure ali več z dodatnim izo pokrov za posodo za pijačo 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 619,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 699,00 EUR 
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Kombi 2x 15 Liter "negazirane pijače" 

Mobilna Razdeljevalni sistem z dvema plastične posode (PE), ki se izprazni, neodvisno drug od drugega. S tem kompaktnim pijač modela 

nahrbtnika, lahko dva različna pijače se strežejo hkrati. Različica je primerna, da se odpravijo, nobena gazirane pijače, vroče in hladno. Nizka teža in 

visoka nosilnost zavarovanje nezapleten storitve pijače. Hitro napolni in začnimo storitev ...

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za-nobena gazirane 

pijače 

Kompakten nahrbtnik napitek z 

dvema vsebnike za pijačo vsaka 15 

litrov, iz plastike 

Lahka nahrbtnik zmogljivosti 

visoke obremenitve

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

Na voljo po naročilu! 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardna barva: rdeča ali črna 

- Nahrbtnik dimenzija: H 52 x Š 36 x G 40 cm 

- Teža (ni naložen): 5,2 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 43,5 x L 87,5 cm 

- Pokal Dispenser: Pesek / bela, plastike, primerno za skodelice enkratno 350-710 ml 

- Pijača Vsebnik (2x) Hrana / pijača primerno plastike (PE), vsebnost 15 litrski 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 329,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 409,00 EUR 
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Kombi 2x 15 litra "gazirane pijače" 

Mobilna Razdeljevalni sistem z dvema plastične posode (PE), ki se izprazni, neodvisno drug od drugega. S tem kompaktnim pijač modela nahrbtnika, 

lahko dva različna pijače se strežejo hkrati. Različica je primerna, da se odpravijo, nobena gazirane pijače, vroče in hladno. Nizka teža in visoka 

nosilnost zavarovanje nezapleten storitve pijače. Pri uporabi zračne tlačilke s T-spojko, nahrbtnik je primeren za nanos gaziranih pijač tudi.

Standardna Tap 

Premium Tap 

Ilustracija: Izdelek ima za gazirane pijače 

Z uporabo zračne črpalke tudi 

primeren za delovanje CO2!

Lahka nahrbtnik zmogljivosti 

visoke obremenitve

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

Na voljo po naročilu! 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardna barva: rdeča ali črna 

- Nahrbtnik dimenzija: H 52 x Š 36 x G 40 cm 

- Teža (ni naložen): 5,2 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 43,5 x L 87,5 cm 

- Pokal Dispenser: Pesek / bela, plastike, primerno za skodelice enkratno 350-710 ml 

- Pijača Vsebnik (2x) Hrana / pijača primerno plastike (PE), vsebnost 15 litrski 

- Ročni pogon Air Pump vklj. T-spojka kot tlačni opremi (primeren za vse vrste pijače)

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema vklj. Standardna Tap Cena / enoto: 418,00 EUR

Oprema vklj. Premium Tap Cena / enoto: 498,00 EUR 
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Kombi 2x 5 litra "mehurčki ali pijača"

Pijača nahrbtnik z izolacijo (do 1-2 uri). Ki služijo za dve vrsti izdelkov iz nahrbtnika. Najbolje je primeren za hladno pijačo. Gravity-Fed delovanje, 

nobena gazirane pijače, ni treba uporabiti dodatne tlačne opreme. Podajanje gazirane pijače, je treba upravljati dodatna tlačna oprema. Mehanski Air 

Pump s T-spojko je najbolj primerna metoda za ta namen. Idealno za hiter servis pijač!

Ilustracija: Izdelek ima 

za nobena gazirane pijače 

Serving 2 vrst pijač 

iz enega nahrbtnika ...

... prednostno primerna 

za hladno pijačo! 

Ilustracija: Izdelek ima 

za gazirane pijače 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original)

- Standardna barva: srebrna / črna

- Nahrbtnik Dimenzije: H 36 x Š 31 x G 28 cm

- Teža (ni naložen): 2,0 kg

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 30,5 x L 64,5 cm

- Pokal Dispenser: Prozorna plastike, primerno za skodelice enkratno 120-300 ml

- Pijača Vsebnik (2x) Hrana / pijača primerno plastike (PE), vsebina 5-litrsko

- Ročni pogon Air Pump vklj. T-spojka kot tlačni opremi (primeren za vse vrste pijače)

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Oprema "negazirane pijače" Cena / enoto: 239,00 EUR 

Oprema "gazirane pijače" Cena / enoto: 329,00 EUR
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Drink-Pack-Fun 5 Liter "negazirane / 

gazirane pijače" 

Enostavno pijača nahrbtnik, z zmerno izolacijo, primerna za vsako zabavo moči. Najbolje je primeren za hladno pijačo. Za še vedno pijače, se 

praznjenje deluje skozi gravitacijsko - nobenih dodatnih tlačne armature potrebni. Ko uporabite nahrbtnik z gazirane pijače, Mini-Air-Pump je treba 

upravljati kot tlačno opremo.

Ilustracija: Izdelek ima za-nobena 

gazirane pijače 

Ilustracija: Izdelek ima za gazirane 

pijače 

Upravljanje z Mini-Air-Pump 

kot tlačni opremi 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardna barva: Siva / Črna (stock ostalo nekaj RED) 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 36 x Š 27 x G 17 cm 

- Teža (ni naložen): 1,2 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 31 x D 46 cm 

- Pijača Vsebnik (2x) Hrana / pijača primerno plastike (PE), vsebina 5-litrsko 

- Držalo za naramnico (idealno za 200 ml skodelice) 

- Potrebna za delovanje CO2: Mini-air-črpalka (mehanske, ročno upravljanje)

Oprema "negazirane pijače" Cena / enoto: 79,00 EUR 

Oprema "gazirane pijače" Cena / enoto: 99,00 EUR
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Party-Pack 5-litrski Beer pločevinke iz Supermarket ... 

preprost nahrbtnik napitek, z zmerno izolacijo (vrečk kot pijača na paketom zabave), se lahko uporablja za 5-litrski Beer pločevinke iz supermarketa. 

Dostava vklj. lahko sponko in prisluškovanje za pivo lahko priključeni skladu pijačo s standardom enoročno Tap in Mini-Air-Pump kot tlačne opreme.

OPOMBA! 

Samo pivo Pločevinke z gumijastim zamaškom iz WECOMATIC se lahko uporablja! 

Obseg dobave: Party-Pack za 

5-litrov ALU Beer Can 

WECOMATIC gume zamaškom 

Ausstattung / Technische Daten: 

* Beer Can ni vključena * 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardna barva: Siva / Črna 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 36 x Š 27 x G 17 cm 

- Teža (ni naložen): 0,8 kg 

- Oglaševanje Površina (vidna folija površinsko): H 31 x D 46 cm 

- Razdelilna Set: single z pipe, hidrantna, lahko clamp, Mini Air Pump (glej sliko zgoraj v sredini) 

- Becherhalterung am Schultergurt (idealno für 200 ml Trinkbecher 

- Držalo za naramnico (idealno za 200 ml skodelice) 

Cena / enoto: 89,00 EUR 
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Rocket stolp - Enotni 3 Liter 

Rocket Tower Eno je vrhunec za dogodek catering. Opremljen z enim nezdrobljivega cev za napitek izdelan iz plastike (PE), vsebino tube 3 litre. 

Vključno z notranjim hlajenjem (IceTube) in točilno napravo, to ultralight nahrbtnik je paša za oči in ...

zagotovljen prihodek za notranjo dogodkov prehrana!

Vaša podoba blagovne znamke 

optimalno zastopa 

Za uporabo z Ice-cev samo 2 

litrov od 

pijača cev 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrna / črna 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 60 x Š 32 x G 11 cm 

- Dolžina pijača cevi: 70 cm (s kalibracijo na liter) in so vključeni napeljave pijače s pipo 

- Dolžina Ice-Tube: 60 cm 

- Teža (prosto): 1,7 kg 

- Oglaševanje Površina: 1 x H 54 x D 10 cm 1x H 14 x D 23 cm 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Cena / enoto: 189,00 EUR 
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Raketa stolp - soba 2x 3-litrski 

Rocket Tower Eno je vrhunec za dogodek catering. Opremljena z dvema nezdrobljivega cev za napitek izdelan iz plastike (PE), vsebina vsake epruvete 3 

litre. Vključno z notranjim hlajenjem (IceTube) in točilno napravo, ta nahrbtnik ultra-light je paša za oči in ...

zagotovljen prihodek za notranjo dogodkov prehrana!

Vaša podoba blagovne znamke 

optimalno zastopa 

Za uporabo z Ice-cev samo 2 

litrov od 

pijača cev 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrna / črna 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 60 x Š 32 x G 11 cm 

- Dolžina pijača cevi: 70 cm (s kalibracijo na liter) in so vključeni napeljave pijače s pipo 

- Dolžina Ice-Tube: 60 cm 

- Teža (prosto): 2,7 kg 

- Oglaševanje Površina: 1 x H 54 x D 10 cm 1x H 14 x D 23 cm 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. Teleskopski palica (L pribl. 140 cm) * ni prikazano

Cena / enoto: 299,00 EUR 
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Twin Pack - pločevinke in steklenice nahrbtnik 

Izolirano enojnima paket je idealen mobilni distribucijskega sistema za komercialne pločevinke in steklenice (PET ali steklo) dopolnimo do 500 ml ter 

za pakirane proizvode iz sektorja hrane in brez hrane. Popolnoma primerna za dopolnilo in promocijo povečanje in prodajnih zmogljivosti. Enostavna 

za polnjenje in oprema!

Twin Pack se lahko pretvorijo v nahrbtniku pijačo, ki služijo v skodelice. 

Samo nas prosi za rešitev in cene. 

Twin Pack z odpadki vrečo za 

odlaganje prazne posode 
Prilagodljivi izmenljive oglasna 

sporočila! 

2. komora naprava z nakladalno kapaciteto 

15 pločevinke ali steklenice 

vsak do 500 ml 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrna 

- Nahrbtnik Dimenzije: H 60 x Š 35 x G 30 cm 

- Teža (prosto): 4,0 kg 

- Oglaševanje Površina (Hrbtna stran): H 52 x W 30 cm 

- Oglaševanje Površina: 2x H 38 x Š 22 cm 

- Prodajalčeve predpasnikov vklj. 3 sprednja žepa (Material in barva enako kot nahrbtnik)

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. teleskop palica (ni na sliki). Odpadki Bag (na sliki zgoraj levo).

Cena / enoto: 249,00 EUR (Odpadki Bag - Cena / enoto EUR 39.00) 
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Pladenj Na svet prodajalca o s pokrovom - BT4002 

Izolirana prodajalca o Pladenj je primeren za široko paleto aplikacij. Kakovostni materiali in izdelava zagotavljajo stabilnost in trajnost. Odstranljiva 

lift-up pokrov, sistem pas ramo z nastavljivim ramenskim pad v prečno nazaj, zagotovitev najvišje udobje pri nošenju. Z dvema stranskih žepov 

zunaj za pribor storitev ali denarja speljal. Sprednji in pokrov (znotraj), se lahko okrašena oglaševanje namen. Ko se uporablja pladenj s pokrovom 

primerna tudi za distribucijo sladolednih izdelkov!

Sistem Ergonomsko naramnice 

z nastavljivim ramenskim blazinico 

Lift-up pokrov popolnoma Odstranljiv 

Fleksibilna sprememba 

oglasnih sporočil 

15-hole vložek za stabilizacijo pločevink, 

steklenic in skodelice 

Odprtina Ø 70 mm, višina 50 mm 

Inlay (soba delilnika), ohranja 

pladenj urejeno 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original) 

- Standardna Barva: Srebrna (druge barve možno iz količini 50 kosov) 

- Pladenj Dimenzije: H 20 x Š 39 x G 39 cm 

- Teža (prosto): 2,2 kg 

- Čisti Prostornina: 25 Liter 

- Oglaševanje Površina (spredaj): H 13 x W 69 cm 

- Oglaševanje ploskev (notranjost pokrova): H 12 x W 31 cm 

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. teleskop palica (ni na sliki).

Oprema z vložkom (ločevalnika) Cena / enoto: 139,00 EUR Oprema z vložkom (ločevalnika) Cena / enoto: 139,00 EUR 

15-hole Insert Cena / enoto: 19,00 EUR 
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BT4003 - prodajalca o pladenj Na svet XL z Lid 

Izolirana prodajalca o Pladenj je primeren za široko paleto aplikacij. Kakovostni materiali in izdelava zagotavljajo stabilnost in trajnost. Odstranljiva 

lift-up pokrov, sistem pas ramo z nastavljivim ramenskim pad v prečno nazaj, zagotovitev najvišje udobje pri nošenju. Z dvema stranskih žepov zunaj 

za pribor storitev ali denarja speljal. Sprednji in pokrov (znotraj), se lahko okrašena za oglaševanje namen. Ko uporabljate pladenj s pokrovom 

primerna tudi za distribucijo sladolednih izdelkov!

Še posebej primeren za uporabo s 500 ml pločevinke in steklenice! 

Sistem Ergonomsko naramnice 

z nastavljivim ramenskim blazinico 

Fleksibilna sprememba 

oglasnih sporočil 

15-hole vložek za stabilizacijo pločevink, 

steklenic in skodelice 

Odprtina Ø 70 mm, višina 50 mm 

Inlay (soba delilnika), ohranja 

pladenj urejeno

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original) 

- Standardna Barva: Srebrna (druge barve možno iz količini 50 kosov) 

- Pladenj Dimenzije: H 30 x Š 39 x G 39 cm 

- Teža (prosto): 3,0 kg 

- Čisti Prostornina: 40 Liter 

- Oglaševanje Površina (spredaj): H 23 x W 69 cm 

- Oglaševanje ploskev (notranjost pokrova): H 12 x W 31 cm 

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. teleskop palica (ni na sliki).

Oprema z vložkom (ločevalnika) Cena / enoto: 149,00 EUR Oprema z vložkom (ločevalnika) Cena / enoto: 149,00 EUR 

15-hole Insert Cena / enoto: 19,00 EUR 
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BT4001 - prodajalca o pladenj Classic z Lid 

Visoka zmogljivost prodajalca o Nik, termo-izoliran, za širok spekter uporabe. Kakovostni materiali in izdelava zagotavljajo stabilnost in trajnost. 

Odstranljiva lift-up pokrov, sistem pas ramo z nastavljivim ramenskim pad v prečno nazaj, zagotovitev najvišje udobje pri nošenju. Z dvema stranskih 

žepov zunaj za pribor storitev ali denarja speljal. Sprednji in pokrov (znotraj), se lahko okrašena v reklamne namene. Ko uporabljate pladenj s 

pokrovom primerna tudi za distribucijo sladolednih izdelkov!

Fleksibilna sprememba oglaševanja 

Pladenj High Capacity prodajalca o 

z izolacijo 
Inlay (soba delilnik) ohranja 

pladenj urejeno 

24-hole Insert 

Odprtina Ø 70 mm, višina 50 mm 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original) 

- Standardna Barva: Srebrna (druge barve možno iz količini 50 kosov) 

- Pladenj Dimenzije: H 23 x Š 57 x G 41 cm 

- Teža (prosto): 2,8 kg 

- Čisti Prostornina: 45 Liter 

- Oglaševanje Površina (spredaj): H 14 x W 50 cm 

- Oglaševanje ploskev (notranjost pokrova): 2x H 20 x Š 50 cm 

- Oglaševanje ploskev (stranske torbe): 2x H 12 x W 34 cm 

- Dodatna oprema: Promotion-Flagg vklj. teleskop palica (ni na sliki).

Oprema z vložkom (ločevalnika) Preis / Stück: 179,00 EUR Oprema z vložkom (ločevalnika) Preis / Stück: 179,00 EUR 

24-hole Insert Preis / Stück: 29.00 EUR 
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EVT2010 - Ice-Cream-Bag vklj. 2 Hladilni elementi

Termo-izolirana sladoleda-vrečka z dvema hladilnih elementov. Prilagodljiva 4-del komora delitev notranjosti, dva stranska žepa zunanja, nastavljiv 

ramenski trak z zaščito tekstila. Lift-up pokrov z vremensko zaščito na obeh straneh in magnetno zaponko. Idealno za razdeljevanje sladoleda in 

drugih zamrznjenih izdelkov.

Vremensko / Motnje 

zaščita 

4-delna naprava komora 

Fleksibilna sprememba oglaševanja 

Idealno za sladoled 

distribucija 

Vključno z 2 hladilni elementi 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: tovornjak ponjava (641 COMPLAN Original) 

- Standardna Barva: Srebrna (druge barve možno iz količini 50 kosov) 

- Vrečka dimenzija: H 37 x Š 25,5 x G 25 cm 

- Teža (vključno s hladilni elementi.): 3,2 kg (. Teža brez hladilni elementi 1,4 kg) 

- Čisti Prostornina: 20 Liter 

- Oglaševanje Površina (spredaj): H 15,5 x Š 33 cm 

Bag vklj. 2 VAMUS Hladilni elementi Cena / enoto: 129,00 EUR 

VAMUS Hladilni element -21 ° C, 28x20x2 cm Cena / enoto: 12,00 EUR VAMUS Hladilni element -21 ° C, 28x20x2 cm Cena / enoto: 12,00 EUR 
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EB4003 - Ice-Cream Avtomat Box s Drsna Lid 

Model pladenj ergonomsko oblikovano prodajalčeve, dvojno steno s peno materiala plošč za boljšo izolacijo. Opremljen s 4-točkovnim naramnico 

sistema. Praktično drsni pokrov (odstranljiva), preprečuje izgubo hitro temperatura v notranjosti in zagotavlja optimalno rokovanje.

Idealno za sladoleda in zamrznjene izdelke!

Ergonomičen 4 točke 

naramnica 

Sladoleda-pladenj z drsnim 

pokrovom, 4-točkovni ramo 

trak in folijska vrečka 

Ice-Cream-pladenj brez. Folijska 

vrečka in drsni pokrov

Drsni pokrov Odstranljiv

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki:

Standardna Barva: Bela 

Material: PE plastike 

Dimenzije zunaj: L60cm x H22,5cm x D33cm dimenzije znotraj: 

L55cm x H19,5cm x D29cm Neto volumen: pribl. 31 Liter Teža 

(prosto): pribl. 3,4 kg

Oglaševanje Površina (spredaj): se lahko okrašena z nalepkami ali s sprednjim folijo za fleksibilne reklamnih vložkov. 

Ice-Cream-pladenj vklj. drsna pokrov in 4-točkovni jermen: Cena / enoto: 189,00 EUR 

Separatorji (komplet 3 kos): Cena / enoto: 9,00 EUR 

Folijska vrečka L63,5 x H16,5 cm (znotraj L59 x H16,5 cm) Cena / enoto: 19,00 EUR 



 

29 

VB4004 - Prodajalec Avtomat Box 

Ergonomsko oblikovan model, pladenj prodajalca, izdelane iz plastike enostavno nego, zelo svetlo v lastno težo. Opremljen s 4-točkovnim naramnico 

sistema. Hlajenje blaga led kocke mogoče!

- Prilagodljiva uporablja Prodajalec pladenj iz all-plastike -

Ilustracija brez. Folija-Bag Ilustracija brez vmesnega 

Ilustracija z 16 luknjami vložka 

Ilustracija z dvema separatorji 

Ilustracija vklj. Folija-Bag za prilagodljivo 

dekoracijo oglaševanje

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

Standardna Barva: črna Material: 

PE plastike 

Dimenzije zunaj: L60cm / H18cm / D33cm dimenzije znotraj: 

L55,5cm / H17,5cm / D29cm neto prostornina: pribl. 28 Liter Teža 

(prosto): pribl. 2,3 kg

Oglaševanje Površina (spredaj): se lahko okrašena z nalepkami ali s sprednjim folijo za fleksibilne reklamnih vložkov. 

Prodajalec pladenj vklj. 4-točka naramnice: Cena / enoto: 139,00 EUR 

16-hole Insert: Cena / enoto: 19,00 EUR

Separatorji (komplet 3 kos): Cena / enoto: 9,00 EUR 

Folijska vrečka L63,5 x H16,5 cm (znotraj L59 x H16,5 cm) Cena / enoto: 19,00 EUR 
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Laptop-Supporter - dve velikosti so na voljo 

Udoben, mobilno delo pad za prenosnike / prenosne računalnike, s prilagodljivim sistemom ramenski pas prečka v hrbet. XL različica z ramenskimi 

blazinicami in več širokih trakov. Ergonomska konstrukcija. Priložena Velcro trakovi pritrdite enoto na delovno ploščo in zagotavlja optimalno 

vodljivost.

Laptop-Supporter Standardna 

naprave 11 "- 14" 

Pas sistem Standardni model 

Sliko Standardna različica 

Slika XL različica 

Laptop-Supporter XL za 

naprave 15 "- 18" 

Pas sistem XL model 

Oprema / Tehnični podatki standarda (naprave 11 "-14") 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrna / črna 

- Dimenzije: L 35 x G 35/37 xv 4 cm 

- Teža: 0,8 kg Cena / enoto: 59,00 EUR 

Oprema / Tehnični podatki za XL (naprave 15 "-18") 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrna / črna 

- Dimenzije: L 45 x G 40/44 xv 5 cm 

- Teža: 1,0 kg Cena / enoto: 69,00 EUR 
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LaptopSupporterBag - 2 v 1 Model 

Oblazinjena velja za notebook / laptop, se lahko pretvorijo v mobilno delovno mizo v nekaj preprostih korakih. Širok, v hrbtu prekrižane naramnice 

zagotavljajo stabilnost in udobje. Priložena Velcro trakovi popraviti opis na delovno ploščo in zagotavlja optimalno vodljivost. Folija-Bag znotraj 

pokrova se lahko uporablja za reklamne namene.

Torbica in ... 

... mobilna delovna miza v enem 

Mobilni Delo-Desk in 

prenašanje-Torba za prenosni 

računalnik / prenosnik 11 "-18"

Široke naramnice z nastavljivimi 

ramenskimi blazinicami 

Velcro trakovi stabilizacijo napravo 

na delovno mizo 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Standardna barva: srebrna / črna 

- Dimenzije: L 40 x G 39 / 35,5 xv 9 cm 

- Teža: 1,6 kg 

- Oglaševanje ploskev (folijska vrečka): H 30 x W 34 cm 

Cena / enoto: 109,00 EUR 
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Promocija Bag - možnost posameznik oglaševanje 

Funkcionalno, veliko enostransko uporablja Shoulder-Bag, narejena iz trpežnega tovornjaka nepremočljivih s udoben pas, nastavljiv in oblazinjen. 

Posamezno promocijski dekoracije z papirja vstavki na sprednji strani in pokrov na zunanji strani.

Inside-View 

Promocija Bag 

Od količine 100 kosov na voljo tudi 

v drugih barvah! 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: ponjav (641 COMPLAN Original) 

- Barva: srebrna / modra / zelena / rumena 

- Vrečka dimenzija: L 40 x V 30 x G 12 cm 

- Teža: 0,8 kg 

- Čisti Prostornina: 12 Liter 

- Oglaševanje Površina Sprednji / Vezava: H 25 x W 38 cm 

Cena / enoto: 39,00 EUR 
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PP8001 - Placard Pack (hoja Billboard) 

Ultra-lahka konstrukcija nahrbtnik z aluminijasto-Utrjevanje za stabilizacijo gradnjo. Za zelo učinkovito, mobilni predstavitvi tablic / plakatov. Visoka 

vidnost oglasnega sporočila zaradi locationindependent, predstavitev velikih območje. Dobava vključuje prodajalca predpasnik tri navidezne žepe. 

Prevoznik brezplačno razdeli vzorce izdelkov roke, letaki, itd

Hitra sprememba 

oglasnega sporočila 

Predpasnikov prodajalčeve s treh 

front-žepi za letake, vzorce, 

letaki itd 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Dimenzije: L 126 x W 64 x G 28 cm 

- Barva: Silber / črna 

- Material: ponjav ((641 COMPLAN Original) 

- Predpasnikov prodajalca o tri navidezne žepe (barve in materiala enaka tablico Pack) 

- Prikazano oglaševanje Površina (Hrbtna stran): H 119 x Š 83 cm (. Pribl DIN A0) 

- Prikazano oglaševanje Površina (Gor): H 41 x Š 57 cm 

- Teža: pribl. 5,2 kg

Cena / enoto: 189,00 EUR
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Pivo-stolp izvorni 3-5-litrsko 

Trdni namizno razpršilnik, primerna za skoraj vse pijače (razen visoko vsebnostjo alkohola). Sodobna oblika s prozorno plastično pipo. Pijača cev 

izdelana iz nezlomljive polikarbonata, s kalibracijo na liter, 360 ° vrtljivo. Stabilni podstavek se lahko uporablja za namene oglaševanja in okrašena z 

nalepkami.

IceTube (Notranje hlajenje) 

3 in 5 litrski stolp 

Pijača cev izdelana iz 

nezdrobljivega polikarbonata 

Slika Beer-Tower 3 Liter Cev 360 ° vrtljiv 

Visoko kakovost pregleden pipe 

Različica 3-litrski (postavka št .: ZS2005 / 3) 

Skupna višina: 90 cm / teža: 4,0 kg Cena / enoto: 119,00 EUR 

Različica 5 Liter (točka št .: ZS2005 / 5 

Skupna višina: 125 cm / teža: 4,4 kg Cena / enoto: 129,00 EUR

Dodatna oprema po želji ... 

Hladilni element (IceTube) Notranje hlajenje 

Napolnjen z ledenimi kockami in vodo, ohranja pijačo za več svežega ne da bi jih redčenjem. Pri uporabi z utripajočih ledenimi kockami, 

stopnja pozornosti znatno poveča ...

Točka št .: ZS2105 / 3 litra Cena / enoto: 17,00 EUR Točka št .: ZS2105 / 3 litra Cena / enoto: 17,00 EUR 

Točka št .: ZS2105 / 5 litrsko Cena / enoto: 19,00 EUR Točka št .: ZS2105 / 5 litrsko Cena / enoto: 19,00 EUR 

IceBullet insted ledenih kock ( ni na sliki) 3 kos / Set za 3 Liter IceBullet insted ledenih kock ( ni na sliki) 3 kos / Set za 3 Liter 

Tube Cena / Set 3: 7,00 EUR 

5 Kos / Set za 5 Liter Tube Cena / Set 5: 10,00 EUR 

Čiščenje Brush ( ni na sliki) Čiščenje Brush ( ni na sliki) 

Točka št .: ZS2108 

3 litre cev pijač Preis / Stück EUR: 12,00 

5 litrsko cev pijač Preis / Stück EUR: 14,00
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TRITON "Classic" 5 Liter 

Namizno-Dispenser ... Simultano pijača dovaja od treh pipe! Primeren za izkoriščanje vseh vrst pijač, z ali brez ogljikovega dioksida (prednostno 

hladni). Dostava vklj. čiščenje krtačo, kapljanja pladenj, hladilni blok in pladenj za prigrizke, kot so čips, sendviči itd

Materiali in surovine uporabljajo v skladu z Uredbo (EU) št 10/2011 in 

Uredba (ES) št 1935/2004 in so primerni za uporabo z živili / pijačami! 

Pijača Container s kalibracijo 

3 in 5 Liter 

Sturdy Osnovna 

TRITON Classic 5 Liter 
hlajenje Block 

Pladenj za prigrizke, npr 

Chips, sendviči itd 

Klasična Drip-Tray 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: Plastika (primeren za uporabo z živili / pijače) 

- Skupna višina: 62 cm 

- Vsebina: 5 Liter 

- Osnovna Premer: 39 cm 

- Snack-pladenj premer: 25 cm 

- Teža (prosto): 3,7 kg 

- Dodatki na zahtevo 

Cena / enoto: 139,00 EUR 
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TRITON "Promo" 5 Liter 

Namizno-Dispenser ... Simultano pijača dovaja od treh pipe! Primeren za izkoriščanje vseh vrst pijač, z ali brez ogljikovega dioksida (prednostno 

hladni). Dostava vklj. čiščenje krtačo, hladilni blok in pladenj za prigrizke, kot so čips, sendviči itd

Materiali in surovine uporabljajo v skladu z Uredbo (EU) št 10/2011 in 

Uredba (ES) št 1935/2004 in so primerni za uporabo z živili / pijačami! 

snack pladenj 

hlajenje Block 

Tap z vijaki 

TRITON Promo 5 Liter 

Pijača Container 5-litrski s kalibracijo 

3 in 5 Liter 

Sturdy Osnovna 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: Plastika (primeren za uporabo z živili / pijače) 

- Skupna višina: 60 cm 

- Vsebina: 5 Liter 

- Snack-pladenj premer: 25 cm 

- Teža (prosto): 2,7 kg 

- Dodatki na zahtevo 

Cena / enoto: 109,00 EUR
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TRITON "nebo" 5 Liter 

Namizno-Dispenser ... Simultano pijača dovaja od treh pipe! Primeren za izkoriščanje vseh vrst pijač, z ali brez ogljikovega dioksida (prednostno 

hladni). Dostava vklj. čistilna krtača, Ice-cev za ledene kocke (v danem primeru uporabni pri hladilni blok kot dobro) in pladenj za prigrizke, kot so čips, 

sendviči itd

Materiali in surovine uporabljajo v skladu z Uredbo (EU) št 10/2011 in 

Uredba (ES) št 1935/2004 in so primerni za uporabo z živili / pijačami! 

SKY 5 Liter vklj. Ice Tube

za ledene kocke 

Multi-Tap sistem Tri 

Nanašanje Pipe 

SKY 5 litrsko (prosto) 

Hladilni blok (izbirno 

Hladilni element) 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Pijača Container 5 Liter: Plastika (primeren za uporabo z živili / pijače) 

- Ice-Tube za ledene kocke: Plastika (primeren za uporabo z živili / pijače) 

- Skupna višina: 89,7 cm 

- Širina: 31,9 cm 

- Vsebina: 5 Liter 

- Pladenj premer: 25 cm 

- Oddaljenost Tap / baza: 21,5 cm 

- Teža (prosto): 2,8 kg 

- Dodatki na zahtevo 

Cena / enoto: 119,00 EUR 
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Številka artikla: 4160S pokal Dispenser, 

plastike, jasno, (Mali) 

Klasična sklede Dispenser, prozorna modra, novim dvižnim pokal omogoča ponovno polnjenje ne da bi odstranili skodelice, na vrh naložen in gravitacijsko 

dovaja samonastavljivo za skodelico dimenzije 90-150 ml, s premerom platišča 57-73 mm, dolžina cevi 406 mm (priložen stena napravo nosilec, eno 

suspenzija) 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: Plastika 

- Barva: Prozorna (jasno) 

- Cev dolžina: 406 mm 

- Za enkratno pokala Velikosti: 90-150 ml, 

- s premerom platišča: 57-73 mm 

- Teža: 0,3 kg 

Cena / enoto: 18,00 EUR

Številka artikla: 3165M pokal Dispenser, 

plastike, jasno, (Medium) 

Klasična Srednje pokal Dispenser, prozorna modra, novim dvižnim pokal omogoča ponovno polnjenje ne da bi odstranili skodelice, na vrh naložen in 

gravitacijsko dovaja samonastavljivo za skodelico velikosti 120-300 ml premera platišča 64-83 mm, dolžina cevi 508 mm (priložen steno mount naprava, 

ena suspenzija) 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: Plastika 

- Barva: Prozorna (jasno) 

- Cev dolžina: 508 mm 

- Za Kapa za enkratno uporabo Velikosti: 120-300 ml, s 

premerom platišča: 64-83 mm 

- Teža: 0,4 kg 

Cena / enoto: 19,00 EUR
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Številka izdelka: 4410M 

Pokal Dispenser, plastike, peska (Medium / Large) 

Pull-Type pijača pokal Dispenser, za skoraj vsako aplikacijo. Industrijska iz nezdrobljivega polietilena, barvno peskom ali Red (na zahtevo), na vrh 

naložen in odteče, samonastavljivo za skodelico velikosti 350-710ml, premer platišča 82-98mm, cev dolžine 597mm (priložen steno napravo montažo, 

dve suspenzija) .

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: Polietilen (Plastic) 

- Standardna barva: bež 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za Kapa za enkratno uporabo Velikosti: 350-710 ml, s 

premerom platišča: 82-98 mm 

- Teža: 0,5 kg 

Cena / enoto: 39,00 EUR

* Razpršilnik za manjše skodelice velikosti na zahtevo! 

Točka številka: 3250S pokal Dispenser, iz 

nerjavečega jekla "male" 

Majhna pokal Dispenser, nerjavečega jekla, zgornji naložen in odteče, samonastavljivo za skodelico velikosti 180-350 ml, premer platišča 70-86 mm, 

dolžina cevi 406 mm (priložen steno napravo montažo, ena suspenzija) 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: iz nerjavečega jekla 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 406 mm 

- Pokal Za odstranitev velikosti: 180-350 ml, s 

premerom platišča: 70-86 mm 

- Teža: 0,6 kg 

Cena / enoto: 46,00 EUR
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Artikel Št .: 4200M pokal Dispenser, iz 

nerjavečega jekla "Medium" 

Srednje pokal Dispenser, nerjavečega jekla, zgornji naložen in odteče, samonastavljivo za skodelico velikosti 120-300 ml, premer platišča 70-86 mm, 

dolžina cevi 597 mm (priložen steno napravo montažo, dve obesi) 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: iz nerjavečega jekla 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za Kapa za enkratno uporabo Velikosti: 120-300 ml, s 

premerom platišča: 70-86 mm 

- Teža: 0,7 kg 

Cena / enoto: 54,00 EUR

Točka številka: 4400L pokal Dispenser, iz 

nerjavečega jekla "Large" 

Velik pokal Dispenser, nerjavečega jekla, zgornji naložen in odteče, samonastavljivo za skodelico velikosti 350-710 ml premera platišča 82-98 mm, 

dolžina cevi 597 mm (priložen steno napravo montažo, dve suspenzije). 

Lastnosti izdelka / Tehnični podatki: 

- Material: iz nerjavečega jekla 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Dolžina cevi: 597 mm 

- za Kapa za enkratno uporabo Velikosti: 350-710 ml, s 

premerom platišča: 82-98 mm 

- Teža: 0,8 kg 

Cena / enoto: 59,00 EUR
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Multi-Purpose pokal Dispenser, St.- Steel "Medium / Large / XL" 

Pokal Dispenser, nerjaveče jeklo, na vrh naložen in gravitacijsko, z krom pokrov za skodelice papirja ali plastike. Premer platišča točilnega avtomata je 

mogoče prilagoditi z izvijačem ali kovancem do premera platišča skodelice. Dobava vključuje napravo za montažo na steno (dve obesi).

3200M (Medium) 

Tehnični podatki: 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za skodelice velikosti: 180-300 ml, rim 

premer O: 56-81 mm 

- Teža: 0,7 kg 

Cena / enoto: 58,00 EUR 

* * * * *

3400L (Large) 

Tehnični podatki: 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za skodelice velikosti: 350-710 ml, rim 

premer O: 70-98 mm 

- Weightt: 0,8 kg 

Cena / enoto: 62,00 EUR 

* * * * *

3500XL (X-Large) 

Tehnični podatki: 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za skodelice velikosti: 950-1360 ml, rim 

premera fi: 101-123 mm 

- Teža: 1,0 kg 

Cena / enoto: 76,00 EUR 
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Pokal Dispenser St.-jekla z vzmetjo "Medium / Large / XL" 

Pokal Dispenser z vzmetjo, iz nerjavečega jekla, za skodelice za enkratno uporabo iz papirja ali plastike. Premer roba čaše, se lahko nastavi z vijakom 

voznika ali kovanca. Dobava vključuje napravo za montažo na steno (dve obesi). Pokal Dispenser se lahko namestijo vodoravno, navpično ali 45 °.

3200EV-M 

Tehnični podatki: 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za skodelice velikosti: 180-300 ml, rim 

premer O: 56-81 mm 

- Teža: 1,1 kg 

Cena / enoto: 85,00 EUR 

* * * * *

3400EV-L 

Tehnični podatki: 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za pokal Velikosti: 350-710 ml, premer 

platišča O: 70-98 mm 

- Teža: 1,2 kg 

Cena / enoto: 92,00 EUR 

* * * * *

3500EV XL 

Tehnični podatki: 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za skodelice velikosti: 950-1360 ml, rim 

premera fi: 101-123 mm 

- Teža: 1,3 kg 

Cena / enoto: 110,00 EUR 
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Namizno stojalo 

Namizno stojalo, konstrukcija krom / jeklo, za do 4 pokrovov / skodelici razpršilniki z dolžino cevi 597 mm in dveh suspenzij.

3604S 

Tehnični podatki: 

- Barva: Chrome 

- Višina: 914 mm 

- Osnovna premer platišča: 254 mm 

- Teža: 3,5 kg 

Cena (Stand samo) Enota: 

185,00 EUR 

* Ilustracija zgoraj desno kaže stati 3604S vklj. 

skodelica razpršilnik 2x 3200M, 1x 3400L, 

pokrov razpršilnik 1x 3402DH

Cena z. Oprema Enota: 

432,00 EUR

Stand samo Stand vklj. Pokal Dispensers

in Lid Dispenser 

Pokrov Dispenser nerjavečega jekla 

Pokrov razpršilnik (dve velikosti pokrovov), motnega nerjavečega jekla, primerna za kozarce pokrovov. Dobava vključuje napravo za montažo na steno 

(dve obesi).

3402DH 

Tehnični podatki: 

- Barva: Srebrna (St.-Steel) 

- Cev dolžina: 597 mm 

- Za skodelice velikosti: 173-710 ml 

- Teža: 1,3 kg 

Cena / enoto EUR 69.00 
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AFG pijača Container NC, iz nerjavečega jekla 

5-litrsko, 11-litrski, 19-litrski 

AFG pijača Vsebnik NC, 5-litrski, 11-litrski in 19-l, posoda pokrov z varnostni ventil na pokrovu posode, baze z gumijastim oprijemom, na vrhu ročaj. V 

različici z gravitacijo, je dodatno prazno ventil na dnu rezervoarja (bočni izhodno).

RP1104 / 5 (5 l 

Vsebina) 

Tehnični podatki: 

- Material: St-jekla DIN 1.4301 

- Višina: 23,5 cm 

- Platišča Premer: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Teža: 2,26 kg 

Cena / enoto: 99,00 EUR 

RP1104 / 11 (11 L 

vsebina) 

Tehnični podatki: 

- Material: St-jekla DIN 1.4301 

- Višina: 42,5 cm 

- Platišče Diamter: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Teža: 2,7 kg 

Cena / enoto: 109,00 EUR 

RP1104 / 19 (19 L 

vsebina) 

Tehnični podatki: 

- Material: St-jekla DIN 1.4301 

- Višina: 63,5 cm 

- Platišča Premer: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Teža: 3.4 kg 

Cena / enoto: 119,00 EUR 

19 Liter 11 Liter 5 Liter 
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AFG pijača Container NC, iz nerjavečega jekla 5-litrski, 

11-litrski, 19-Liter "Gravity Izvedba" 

AFG pijača Vsebnik NC, 5-litrski, 11-litrski in 19-l, posoda pokrov z varnostni ventil na pokrovu posode, baze z gumijastim oprijemom, na vrhu ročaj. V 

različici z gravitacijo, je dodatno prazno ventil na dnu rezervoarja (bočni izhodno).

RP1104 / 5GV (5 l) 

Opremljen s cevjo za pijačo, izolacijo, 

pokrov, pipo in spojko 

Tehnični podatki: 

- Material: St-jekla DIN 1.4301 

- Višina: 23,5 cm 

- Platišča Premer: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Teža: 2,78 kg 

Vklj. Standardna Tap Cena / 

enoto: 129,00 EUR

Vklj. Premium Tap Cena / enoto: 

169,00 EUR

RP1104 / 11GV (11 l) 

Opremljen s cevjo za pijačo, izolacijo, 

pokrov, pipo in spojko 

Tehnični podatki: 

- Material: St-jekla DIN 1.4301 

- Višina: 42,5 cm 

- Platišča Premer: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Teža: 3,1 kg 

Vklj. Standardna Tap Cena / 

enoto: 139,00 EUR

Vklj. Premium Tap Cena / enoto: 

179,00 EUR

RP1104 / 19GV (19 l) 

Opremljen s cevjo za pijačo, izolacijo, 

pokrov, pipo in spojko 

Tehnični podatki: 

- Material: St-jekla DIN 1.4301 

- Višina: 63,5 cm 

- Platišča Premer: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Teža: 3,9 kg 

Vklj. Standardna Tap Cena / 

enoto: 149,00 EUR

Vklj. Premium Tap Cena / enoto: 

189,00 EUR

19 Liter 11 Liter 5 Liter 
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Plastični pijača Kontejnerji (PE) Gravity 

različice 5-litrski in 15-litrski 

Uporabljeni materiali in surovine, ki se uporabljajo v plastičnih posodah pijače v skladu z Uredbo (EU) št 10/2011 in Uredbe (EU) št 1935/2004 in so 

primerni za uporabo z živili / pijačami! 

RP1104 / 15GVP (15 L) 

Lahko se uporablja z vročo in hladno pijačo. 

Primeren za Basic15 litrsko & Combi 2x 15-litrski.

Tehnični podatki: 

- Material: Plastika (PE) 

- Višina: 43,5 cm 

- Širina: 28 cm 

- Globina: 16,5 cm 

- Teža: 1,2 kg 

Vklj. Standardna Tap Cena / 

enoto: 59,00 EUR

Vklj. Premium Tap Cena / 

enoto: 99,00 EUR

RP1104 / 5GVP (5 L) 

Najbolje je primeren za hladno pijačo. Združljiv s 

postavko DPF100 & DPD200.

Tehnični podatki: 

- Material: Plastika (PE) 

- Višina: 32 cm 

- Širina: 19 cm 

- Globina: 11,5 cm 

- Teža: 0,6 KG 

Samo opremljen s 

standardnim Tap 

Cena / enoto: 39,00 EUR 

RP1000 / SDT 

Standardna Tap 

... Prihaja skupaj s cevjo za pijačo, izolacije, 

pokrov, pipo in spojko 

Cena / enoto: 29,00 EUR 

RP1000 / PDT 

Premium Tap 

... Prihaja skupaj s cevjo za pijačo, izolacije, 

pokrov, pipo in spojko 

Cena / Uni .: 69,00 EUR 
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Tlaka Pribor za pijače s CO2 ... 

RP1101SF 

CO2 jeklenka 

. . . siva z vrtljivim ventilom, s tehnično 

soglasje, O 60,3 mm, dolžina 401 mm, teža 

2,17 kg 

Cena / enoto: 39,00 EUR 

RP1102HIWI

Mini CO2-Regulator 3 bar 

. . . z varnostnim ventilom, merilnik delovnega 

tlaka, zaporni ventil, skupaj s tlačnim vodom, 

nepovratni napravo in NC spojko 7/16 ". 

Cena / enoto: 69,00 EUR 

RP1102GN 

CO2 Regulator 0-3 bar,

... a djustable z ročnim kolesom, primerno za ... a djustable z ročnim kolesom, primerno za ... a djustable z ročnim kolesom, primerno za 

aluminij CO2 ventilov steklenic soda mehurček 

naprav, kot so "Soda Klub" in "Soda tok". 

Izmenjavo steklenice v morebitnih trgovinah. 

Pripravljen za povezavo z linijo in spojko, ki je 

primerna za Rocket Pack jeklenih posodah.

Cena / enoto: 110,00 EUR 

RP1000 / KDT 

Kompenzator Tap z 

nastavitvenega vijaka 

... to pipe je obvezna pri uporabi CO2 jeklenka 

v nahrbtniku pijač. Lahko se uporablja samo 

za jeklenih posodah!

Cena / enoto: 129,00 EUR 

Element RP1101SF (CO2Gas 

Cilinder, jeklo, 500 g) 

Točka RP1102HIWI Mini-CO2 

Regulator 3 bar 

Točka RP1102GN 

CO2-Regulator za Soda-Club 

steklenica (aluminij) 

Element RP1101SF & RP1102HIWI vezan 

na 11 litrsko posodo 

Točka RP1102GN in Soda Club CO2-Valj 

priložena 

Vsebnik 11-litrski 

Točka RP1000 / KDT 
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Tlaka Pribor za "nič ogljikov dioksid" in 

"Gazirane" pijače, Hot & Cold

RP1113 / PP 

Ročni Air Pump, 8 ", Chrome, vklj. Ročni Air Pump, 8 ", Chrome, vklj. 

pritrjevanje rokav. Uporablja se za ustvarjanje 

dozirno pritisk, ko izdajanje vse pijače, kot so 

pivo, cola, vino, sok, voda, itd

V kompletu s priključki za posamezno 

modela nahrbtnika. 

Cena / enoto: 79,00 EUR 

RP1113 / PP-T 

Zračna tlačilka kot je opisano zgoraj, Zračna tlačilka kot je opisano zgoraj, 

vendar z T-priključek, za priključitev na 2 vendar z T-priključek, za priključitev na 2 vendar z T-priključek, za priključitev na 2 vendar z T-priključek, za priključitev na 2 

vsebnik za pijačo. 

V kompletu s priključki za posamezno 

modela nahrbtnika. 

Cena / enoto: 99,00 EUR 

JP2201 

Mini zračna črpalka, ustvariti dajalni tlak za Mini zračna črpalka, ustvariti dajalni tlak za 

pijače s CO2 v produktu DPF100 in P2003. 

Cena / enoto: 19,00 EUR 

Air-Pump s T-priključkom 

Mini zračna črpalka 

Črpalka povezan s členom 

Premium 11-litrski 

Črpalka z T-priključkom vezana 

členu Kombi 2x 15-litrski 
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Polnjenje oprema ... 

RP1107 

Točeno pivo Polnilna Kit 

sestavljen iz CO2 Regulator 0-6 / 3 bar, CO2 

cevnim priključkom, sod spojnika (stanovanje, 

košaro ali kombiniranega) z nepovratnim ventilom, 

pijač linije vklj. spojka in Njuškalo ventil NC, 7/16 

".

Cena / enoto: 270,00 EUR 

RP1106 

Pre-Mix Soft Drink polnjenje Kit 

. . . polnjenje posod za pijačo raketni paketi z 

predmešanici sodček industrijo pijač. Komplet 

vsebuje CO2 regulatorja 010/7 bar, z varnostnim 

ventilom, z indikatorjem Vsebina je valj s 

ventilom, pripravljen za povezavo s tlačnega voda 

vklj. nepovratni ventil in pijača linijo z NC spajanje 

črno-sniffer ventil NC 7/6 ". Na zahtevo s 

CC-spojko na voljo!

Cena / enoto: 220,00 EUR 

RP1109 

Polnjenje-lijak, Ø 16 cm, iz PE-HD 9507

. . . nekonvencionalno polnjenje rakete paketi 

posodo za pijačo skozi odprtino ročno delo liju 

z priključitve. Zmanjšuje penjenje!

Cena / enoto: 20,00 EUR 
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polnjenje oprema 

RP1108 

Overflow Line Beer / Pre-Mix 

Sestavljena iz linije pijače (cca. 2 metra), spojka 

NC saje, snifter ventila NC, 7/16 ". V danem 

primeru s krilno matico 5/8 "za prebojne hladilni 

povezave ali UNEX objemke za priključitev 

točilnim ventilom.

Cena / enoto: 79,00 EUR 

RP1110 

Snifter-Valve NC, 7/16 " 

(Tehnične spremembe) 

Cena / enoto: 49,00 EUR 

RP1105 / PP 

Piknik-črpalka z pistonpump ročne 

... za montažo na KEG, polno različico kovin. ... za montažo na KEG, polno različico kovin. 

Usmerite prisluškovanje piva KEG ali prenos v 

Rocket paketov Container. Ohladi pivo sodček iz 

pivovarne, povezovalni piknik-črpalke na 

primernem sodčku spojko in povezavo z keg 

piva. Sveže pivo že prihaja iz pipe.

Ponavadi pridobljene s spojko stanovanje je opremljanje 

sodu. Če je potrebna druga vrsta opremljanje, prosim 

Prosimo, da nas obvestite po naročilu!

Cena / enoto: 129,00 EUR 

Dodatna oprema: vklj. prelivni vod 

(postavka RP1108)

za polnjenje iz KEG v Rocket 

paketi Container 
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Različne Rocket paketi Dodatki ... 

TP3201 

Pokal Holding naprave 

... za večkratno uporabo skodelice 500 ml z / 

brez ročaja. Zmogljivost pribl. 15-20 skodelice. 

Lahko se priloži hip pasu skoraj vsak nahrbtnik 

pijač. Alternativna rešitev razpršilnik pri uporabi 

mogoče ponovno uporabiti skodelice.

Cena / enoto: 19,00 EUR

TP3101

odpadki Bag 

... primeren za članek Twin-Pack, za 

odstranjevanje prazne pločevinke / steklenice. 

Enostavna namestitev in praznjenje. Lahek, voda 

in umazanija repellent materiala.

Barva: črna (Nylon) 

Dimenzije: H47 x W41 x D22 cm Teža (prosto): 

0,7 kg 

Cena / enoto: 39,00 EUR 

RP2012 / PF 

Zastava s teleskopsko palico 

Odporna na vremenske vplive, prilagodljiv 

Promo zastave v barvah signala s teleskopsko 

palico iz jekla, pribl. 140 cm dolžine, 2x DIN A4 

folija žepi za zamenljivo oglaševanju deco. 

Robovi z osvetljenimi črtami.

Barva: Neon rumena ali zelena Velikost: 

40/26 cm x 36 cm Material: Nylon / 

tekstilna tkanina Teža: ca. 200 g

Cena / enoto: 39,00 EUR

Twin-Pack vklj. odpadki Bag

Promo-Flag na Twin-Pack 

Twin-Pack vklj. odpadki Bag

Promo-Flag na Pro 11-Liter 



 

52 

Različne Rocket paketi Dodatki ... 

RP1115 

Predpasnikov prodajalčeve,

Razdeljen na tri veliki žepi za dodatno 

storitev, denarja speljal, rezervnih skodelice 

itd 

Barva: Srebrna 

Material: tovornjak ponjava Dimenzije: H24 x 

W52 x D7 cm Neto volumen: pribl. 12-litrski 

Delež (prosto): 200 g

Cena / enoto: 19,00 EUR

RP1116 

Promet izolacijski rokav

s pokrovom. Primeren za kontejnerski 

RP1104 / 11 (standard in gravitacije).

Barva: Črna 

Material: najlon / penastih materialov 

dimenzija: H 41 cm, Ø 26 cm Teža: 680 g 

Cena / enoto: 29,00 EUR
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Rocket paketi Pogoji 

slike: Pridržujemo si pravico do spremembe oblike, funkcionalnosti in opremo naših ponujenih izdelkih. slike: Pridržujemo si pravico do spremembe oblike, funkcionalnosti in opremo naših ponujenih izdelkih. 

Dostava in DDV: Pošiljka je ex prodajno pisarno Frankfurt / Main plus zakonsko DDV. (Trenutno 19%) ter poštne in pakiranje.Dostava in DDV: Pošiljka je ex prodajno pisarno Frankfurt / Main plus zakonsko DDV. (Trenutno 19%) ter poštne in pakiranje.

Dostava in plačilo: Če ni drugače dogovorjeno, naš račun je posledica neto v roku 30 dni, pod pogojem, da so bile plačane vse prejšnje račune. Za Dostava in plačilo: Če ni drugače dogovorjeno, naš račun je posledica neto v roku 30 dni, pod pogojem, da so bile plačane vse prejšnje račune. Za 

nove stranke, izključno preko predplačila ali dostave je gotovino po povzetju.

Datum dostave: Standardni izdelki in majhne količine, običajno v roku 3-5 dni po prejemu naročila. Trudimo se, da v skladu s krajšimi zahtev dostave pa Datum dostave: Standardni izdelki in majhne količine, običajno v roku 3-5 dni po prejemu naročila. Trudimo se, da v skladu s krajšimi zahtev dostave pa 

so rezervirani za nas.

Posebna naročila: Če je le mogoče, pa se zahteva daljši čas dostave in dodatni stroški doplačilo. Izmenjava je izključena tukaj.Posebna naročila: Če je le mogoče, pa se zahteva daljši čas dostave in dodatni stroški doplačilo. Izmenjava je izključena tukaj.

Dostava in plačilo za posebna naročila: 50% vrednosti bruto naročila, ko je naročilo. V primeru posebnih naročil, proizvodnja začne šele po prejemu Dostava in plačilo za posebna naročila: 50% vrednosti bruto naročila, ko je naročilo. V primeru posebnih naročil, proizvodnja začne šele po prejemu 

plačila navzdol. 50% pred dobavo. Vračanje in izmenjave so izključene za prilagojene izdelke

Najem pristojbine: sami plus pravno DDV razumeti. (Trenutno 19%), pakiranje in odpremo stroške. Cena najema vključuje končno čiščenje najetih Najem pristojbine: sami plus pravno DDV razumeti. (Trenutno 19%), pakiranje in odpremo stroške. Cena najema vključuje končno čiščenje najetih 

blaga in opreme.

Pošiljanje najetih blaga: se izvede z UPS paketno storitev ali drugim primerljivim ladjarja iz prodajne pisarne v Frankfurt / Main. Dostava najetih blaga Pošiljanje najetih blaga: se izvede z UPS paketno storitev ali drugim primerljivim ladjarja iz prodajne pisarne v Frankfurt / Main. Dostava najetih blaga 

običajno poteka 1 delovni dan pred začetkom najema, razen če ni drugače dogovorjeno.

Dostava in plačilo za najem: Najemnine je zaradi po vrnitvi v najemu blaga v 14 dneh od datuma izstavitve računa. Izračunali smo naše cene najema Dostava in plačilo za najem: Najemnine je zaradi po vrnitvi v najemu blaga v 14 dneh od datuma izstavitve računa. Izračunali smo naše cene najema 

brez popusta in zato ne dajejo nobenih odbitkov.

Vrni se o najemu blaga: Najemnik se obvezuje vrniti najetih blaga, vključno z dodatki pravočasno. Najem predmete je treba vrniti lastniku najpozneje v 3 Vrni se o najemu blaga: Najemnik se obvezuje vrniti najetih blaga, vključno z dodatki pravočasno. Najem predmete je treba vrniti lastniku najpozneje v 3 

delovnih dneh po izteku najema. V primeru neplačila v zameno bo sicer trdil privzete pristojbine.

Avtorske pravice: Družba Szabó Rocket paketi lahko odgovarjajo za kršitve avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine na dostavljenih Avtorske pravice: Družba Szabó Rocket paketi lahko odgovarjajo za kršitve avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine na dostavljenih 

dokumentov, kot so, na primer: ni mogoče prenesti odgovornosti za črkami, logotipi, risbe, fotografije, itd Vsi zahtevki zoper Szabo Rocket Pack o 

razlogih takega se kršitev pravic, ki je neposredno kupcu. 

cene: Ko se pojavi nov cenik, stari cenik izgubi svojo veljavnost. V tem času, si pridržujemo pravico do spremembe cen zaradi razmer na trgu.cene: Ko se pojavi nov cenik, stari cenik izgubi svojo veljavnost. V tem času, si pridržujemo pravico do spremembe cen zaradi razmer na trgu.

pritožbe: Rok za preklic / zameno za potrošnike po § 355 (2) BGB je 14 dni od dneva dobavnica / računa. V tem obdobju se lahko neporabljeno blago pritožbe: Rok za preklic / zameno za potrošnike po § 355 (2) BGB je 14 dni od dneva dobavnica / računa. V tem obdobju se lahko neporabljeno blago 

vrne k nam v originalni embalaži. Vračilo rabljenih blaga je izključena! Šele po preverjanju vrnjenega blaga, vrednost blaga povrne. Embalaža in stroški 

pošiljanja so nepovratne. Stroški vračanja, ki jih krije potrošnik. Ni pravica do preklica ali zameno za posle s podjetniki in / ali poslovnih subjektov.

škoda promet: Pritožbe morajo biti izključno pristojne službe dobave in prijavljenih za povračila s pomočjo poročila škode. škoda promet: Pritožbe morajo biti izključno pristojne službe dobave in prijavljenih za povračila s pomočjo poročila škode. 

odgovornost: Nismo odgovorni za škodo, ki jo z uporabo naših izdelkov ali morebitno izgubo dobička povzroča zaradi višje sile, kot so neugodne odgovornost: Nismo odgovorni za škodo, ki jo z uporabo naših izdelkov ali morebitno izgubo dobička povzroča zaradi višje sile, kot so neugodne odgovornost: Nismo odgovorni za škodo, ki jo z uporabo naših izdelkov ali morebitno izgubo dobička povzroča zaradi višje sile, kot so neugodne 

vremenske razmere, manjkajoče ali nezadostno usposobljeno osebje, selitev 
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ali odpoved dogodka, manjka odobritev bar, itd Niti za odškodnino niti znižanje najemnine lahko tukaj uveljavlja. Element najem, je treba pred uporabo 

testirane in morebitne pritožbe ali dvoumnosti, je treba sporočiti najemodajalca brez odlašanja. Pritožbe so prejeli naknadno ni mogoče upoštevati. 

Najeto točka je last najemodajalca. V primeru namerne poškodbe ali izgube najetih blaga, najemnik je v celoti odgovoren.

garancija: 2 leti od dneva nakupa, proti napak zaradi nepravilne obdelave ali stvarne napake povzročajo. Ne garancijskega zahtevka v primeru garancija: 2 leti od dneva nakupa, proti napak zaradi nepravilne obdelave ali stvarne napake povzročajo. Ne garancijskega zahtevka v primeru 

nepravilne uporabe, uporabe ali skladiščenja, pa tudi v primeru lastno predelavo ali predela.

Pridržek lastninske pravice: Za dobavljeno blago ostane v naši lasti do popolnega plačila. Pridržek lastninske pravice: Za dobavljeno blago ostane v naši lasti do popolnega plačila. 

Kraj izpolnitve: Frankfurt / Main, je kraj izpolnitve in dogovorjeno mesto pristojno za vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz poslov, ki se izvajajo pri Kraj izpolnitve: Frankfurt / Main, je kraj izpolnitve in dogovorjeno mesto pristojno za vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz poslov, ki se izvajajo pri 

nas. 

Profil podjetja: 

Raketni paketi pijač nahrbtnik Systems Registrirani lastnik: 

Dezső Szabo Sossenheimer Weg 48 

D-65929 Frankfurt / Main, Nemčija 

E-pošta: info@rocketpacks.de Telefon: 

+49 (0) 69 95297708 Fax .: +49 (0) 69 

95297709

Poslovni objekt:

Proizvodnja in trgovina pijača Nahrbtniki & Vendor pladnji 

Banka informacije:

Postbank AG, 60320 Frankfurt 

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

Od leta 2019 

Pridržujemo si pravico do sprememb 


