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Основна 15 литра "негазирани напитки"
Universal напитки раница, с добра изолация (до 2 часа). Раница Cover идентичен моделите Premium. Но снабдена с пластмасов контейнер за
напитки 15 литра. Може да се използва за още напитки, топли и студени. Ниски цени стартер раница напитка!

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта за

няма газирана напитки

Premium Tap

Гъвкава реклама декорация от
хартия щампи зад фолио

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: сребърен или черен
- Раница Размери: Н 54 х W х 42 D 22 см
- Тегло (не е зареден): 3,8 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): Н 44,5 х 60 cm
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 120-300 мл
- Напитки Контейнер: храна подходящ пластмасов (РЕ), 15-L съдържание
- Престилка вкл продавача. 3 предни възглавници (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 249.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 289.00 EUR
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Основна 15 литра "газирани напитки"
Universal напитки раница, с добра изолация (до 2 часа). Раница Cover идентичен моделите Premium. Но снабдена с пластмасов контейнер за
напитки 15 литра. Може да се използва за още напитки, топли и студени, както и за газирани напитки. Ниски цени стартер раница напитка!

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта за

няма газирана напитки

Premium Tap

Ръчно въздушна помпа, прикрепена
към раница колан

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: сребърен или черен
- Раница Размери: Н 54 х W х 42 D 22 см
- Тегло (не е зареден): 3,8 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): Н 44,5 х 60 cm
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 120-300 мл
- Контейнер за напитки: Храни подходящ пластмасов (РЕ), 15-L съдържание
- Ръчно въздушна помпа като оборудване под налягане (подходящ за всякакъв вид напитка)
- Престилка вкл продавача. 3 предни възглавници (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескопична палка (L ок. 140 cm) * Не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 319.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 359.00 EUR
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Premium 5-литров "негазирани напитки"
Малкият версия на универсално приложими раници напитки. Твърди, стабилна раница напитка с ниско тегло и добра изолация (до 2 часа).
Може да се използва за всички "все още" напитки, топла и студена. Подходящ за усложнения и бързо обслужване напитка.

Илюстрация: Характеристики на продукта за

Standard Tap

Premium Tap

няма газирана напитки

Гъвкава реклама декорация от хартия
вложка зад фолио

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 36 х W х 31 D 28 см
- Тегло (не е зареден): 4,0 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 30,5 х 64,5 см
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 90-150 мл
- Напитки Контейнер: AFG Контейнер NC (стомана), гравитационни, съдържание на 5-литров
- Престилка вкл продавача. 3 предни възглавници (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * Виж илюстрация горе

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 299.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 339.00 EUR
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Premium 5-литров "газирани напитки"
Малкият версия на универсално приложими раници напитки. Твърди, стабилна раница напитка с ниско тегло и добра изолация (до 2 часа).
Може да се използва за показване на всички видове "газирани и все още" напитки, топла и студена. Подходящ за усложнения и бързо
обслужване напитка.

Standard Tap

Илюстрация: Характеристики на продукта
за газирани напитки

Premium Tap
Гъвкава реклама декорация от хартия
вложка зад фолио

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 36 х W х 31 D 28 см
- Тегло (не е зареден): 4,0 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 30,5 х 64,5 см
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 90-150 мл
- Напитки Контейнер: AFG Контейнер NC (стомана), 5-литров съдържание
- Ръчно въздушна помпа като оборудване под налягане (подходящ за всякакъв вид напитка)
- Престилка вкл продавача. 3 предни възглавници (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * Виж илюстрация горе

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 369.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 409.00 EUR
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Premium 11-литров "негазирани напитки"
Абсолютно твърдо вещество, стабилна раница напитка с ниско тегло и добра изолация (до 2 часа). Може да се използва за всички видове "няма
газирана" напитки, топли и студени. Подходящ за опростена и бърза услуга за напитка. Лесно обслужване, бързо презареждане и почистване!

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта
за няма-газирани напитки

Premium Tap
Cup Автомат за чаши за еднократна
употреба 120-300 мл

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 54 х W х 42 D 22 см
- Тегло (не е зареден): 5,5 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): Н 44,5 х 60 cm
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 120-300 мл
- Напитки Container: AFG Контейнер NC (стомана), гравитационни, съдържание на 11-литров (3 US-галони)
- Престилка вкл продавача. 3 предни възглавници (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 339.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 379.00 EUR
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Premium 11-литров "газирани напитки"
Абсолютно твърдо вещество, стабилна раница напитка с ниско тегло и добра изолация (до 2 часа). Може да се използва за всички видове
"газирани и нито един-газирани" напитки, топли и студени. Подходящ за опростена и бърза услуга за напитка. Лесно обслужване, бързо
презареждане и почистване!

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта
за газирани напитки

Premium Tap

Ръчно въздушна помпа като
оборудване под налягане
*

Допълнителни устройства под налягане при поискване *

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 54 х W х 42 D 22 см
- Тегло (не е зареден): 5,5 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): Н 44,5 х 60 cm
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 120-300 мл
- Напитки Container: AFG Контейнер NC (стомана), съдържанието на 11-литров (3 US-галони)
- Ръчно въздушна помпа като оборудване под налягане (подходящ за всякакъв вид напитка)
- Престилка вкл продавача. 3 предни възглавници (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 409.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 449.00 EUR
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Pro 11 литра "негазирани напитки"
Доказаната продължение на много години, крайната мобилни В медицината за професионално обслужване напитка. Особено стабилна, здрава и
висока изолационна (до 3 часа) раница строителство. Подходящ за универсално приложение за наливане на нито един-газирани напитки топли и
студени.

Standard Tap

Илюстрация: Характеристики на продукта
за няма-газирани напитки

Premium Tap
Pro 11-литров, застрахова
професионален външен вид марка

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 52 х W х 35 D 35 см
- Тегло (не е зареден): 6,5 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 43 х 79 см
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 120-300 мл
- Напитки Контейнер: AFG Контейнер NC (стомана), гравитационни, съдържанието на 11-литров (3-USGallons)
- Специално Backpack Корица: стоманобетонна конструкция с алуминиеви подпори, включени в гърба
- Изолация Plus, до 3 часа или повече чрез изо капака на допълнително за контейнер за напитки
- Престилка вкл продавача. 3 предни възглавници (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * Виж илюстрация горе

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 409.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 449.00 EUR
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Pro 11 литра "газирани напитки"
Доказаната продължение на много години, крайната мобилни В медицината за професионално обслужване напитка. Особено стабилна, здрава и
висока изолационна (до 3 часа) раница строителство. Подходящ за универсално приложение. Може да се използва за всички видове напитки
"газирани и негазирани никой, топла и студена.

Standard Tap

Premium Tap

Илюстрация: Характеристики на продукта
за газирани напитки

Pro 11-литров, застрахова
професионален външен вид марка

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 52 х W х 35 D 35 см
- Тегло (не е зареден): 6,5 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 43 х 79 см
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 120-300 мл
- Напитки Контейнер: AFG Контейнер NC (стомана), съдържанието на 11-литров (3-USGallons)
- Ръчно въздушна помпа като оборудване под налягане (подходящ за всякакъв вид напитка)
- Специално Backpack Корица: стоманобетонна конструкция с алуминиеви подпори, включени в гърба
- Изолация Plus, до 3 часа или повече чрез изо капака на допълнително за контейнер за напитки
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * Виж илюстрация горе

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 479.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 519.00 EUR
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Pro 19 литра "негазирани напитки"
Доказаната продължение на много години, крайната мобилни В медицината за професионални услуги за напитки, XL плюс размера. Особено
стабилна, здрава и висока изолационна (до 3 часа) раница строителство. Подходящ за да освободи всички видове няма-газирани напитки топла
и студена.

Най-XL вариант на Mobile
Service напитки!

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта
за няма-газирани напитки

Premium Tap

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 72 х W х 35 D 35 см
- Тегло (не е зареден): 8,5 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 63 х 77,5 см
- Cup Автомат: пясък / бял, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 350-710 мл.
- Напитки Контейнер: AFG Контейнер NC (стомана), гравитационни, съдържанието на 19-литров (5-USGallons)
- Специално Backpack Корица: стоманобетонна конструкция с алуминиеви подпори, включени в гърба
- Изолация Plus, до 3 часа или повече чрез изо капака на допълнително за контейнер за напитки
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 489.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 529.00 EUR
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Pro 19 литра "газирани напитки"
Доказаната продължение на много години, крайната мобилни В медицината за професионални услуги за напитки, XL плюс размера. Особено
стабилна, здрава и висока изолационна (до 3 часа) раница строителство. Подходящ за да освободи всички видове газирани и няма-газирани
напитки, топла и студена.

Най-XL вариант на Mobile
Service напитки!

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта
за газирани напитки

Ръчно въздушна помпа като

Premium Tap

оборудване под налягане
*

Допълнителни устройства под налягане при поискване *

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 72 х W х 35 D 35 см
- Тегло (не е зареден): 8,5 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 63 х 77,5 см
- Cup Автомат: пясък / бял, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 350-710 мл.
- Напитки Контейнер: AFG Контейнер NC (стомана), съдържанието на 19-литров (5-USGallons)
- Ръчно въздушна помпа като оборудване под налягане (подходящ за всякакъв вид напитка)
- Специално Backpack Корица: стоманобетонна конструкция с алуминиеви подпори, включени в гърба
- Изолация Plus, до 3 часа или повече чрез изо капака на допълнително за контейнер за напитки
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 559.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 599.00 EUR
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Kombi 2x 11 литра "негазирани напитки"
Mobile освобождаване система за професионално напитки служба. Позволява ви да служи 2 вида напитки от система раница. Особено
стабилна, здрава и висока изолационна (до 3 часа) раница строителство. Версия е подходяща за нанасяне на няма газирана напитки, топли
и студени.

Standard Tap

Илюстрация: Характеристики на продукта
за няма-газирани напитки

Premium Tap
2 отделно изолирани контейнери
за напитки 11 литра

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 52 х W х 52 D 32 см
- Тегло (не е зареден): 11,0 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 44 х 91 см
- Cup Автомат: пясък / бял, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 350-710 мл.
- Контейнер за напитки (2x): AFG Контейнер NC (стомана), гравитационни, съдържание на 11-литров (3 US-галони)
- Специално Backpack Корица: стоманобетонна конструкция с алуминиеви подпори, включени в гърба
- Изолация Plus, до 3 часа или повече чрез изо капака на допълнително за контейнер за напитки
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap
Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 529.00 EUR
Цена / Unit: 609.00 EUR
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Kombi 2x 11 литра "газирани напитки"
Mobile освобождаване система за професионално напитки служба. Позволява ви да служи 2 вида напитки от система раница. Особено
стабилна, здрава и висока изолационна (до 3 часа) раница строителство. Версия е подходяща за нанасяне на всички видове газирани и
негазирани напитки няма, топла и студена.

Standard Tap

Илюстрация: Характеристики на продукта
за газирани напитки

Premium Tap

2 отделно изолирани контейнери
за напитки 11 литра

Ръчно въздушна помпа като
оборудване под налягане

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: SILVER
- Раница Размери: Н 52 х W х 52 D 32 см
- Тегло (не е зареден): 11,0 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 44 х 91 см
- Cup Автомат: пясък / бял, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 350-710 мл
- Контейнер за напитки (2x): AFG Контейнер NC (стомана), съдържанието на 11-литров (3 US-галони)
- Ръчно въздушна помпа, вкл. Т-разклонител като оборудване под налягане (подходяща за всякакъв вид напитка)
- Специално Backpack Корица: стоманобетонна конструкция с алуминиеви подпори, включени в гърба
- Изолация Plus, до 3 часа или повече чрез изо капака на допълнително за контейнер за напитки
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 619.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 699.00 EUR
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Kombi 2x 15 литра "негазирани напитки"
Mobile система за дозиране с две пластмасови контейнери (РЕ), за да се изпразни независимо един от друг. С този компактен модел напитка
раница, две различни напитки могат да бъдат обслужвани едновременно. Версия е подходяща за дозиране няма-газирани напитки, топла и
студена. Ниско тегло и висока товароносимост застрахова неусложнена услуга напитка. Бързо се запълнят и нека започнем обслужване ...

Компактен раница напитка с два
контейнера за напитки всеки 15 литра,
изработен от пластмаса

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта
за няма-газирани напитки

Premium Tap

Лека раница тегло Висока
товароносимост

Характеристики на продукта / Технически данни:

Наличност при поискване!
- Материал: найлон 7575 SUPRA-текс
- Стандартен цвят: червен или черен
- Раница Размери: Н 52 х W х 36 D 40 cm
- Тегло (не е зареден): 5,2 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 43,5 х 87,5 см
- Cup Автомат: пясък / бял, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 350-710 мл
- Напитки Контейнер (2х): Храна / напитка, подходяща пластмаса (РЕ), съдържание 15 литра
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 329.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 409.00 EUR
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Kombi 2x 15 литра "газирани напитки"
Mobile система за дозиране с две пластмасови контейнери (РЕ), за да се изпразни независимо един от друг. С този компактен модел напитка
раница, две различни напитки могат да бъдат обслужвани едновременно. Версия е подходяща за дозиране няма-газирани напитки, топла и
студена. Ниско тегло и висока товароносимост застрахова неусложнена услуга напитка. При използване на въздушна помпа с Т-Съединител,
раницата е също подходяща за нанасяне на газирани напитки.

Чрез използване на въздушната помпа също са
подходящи за работа на CO2!

Standard Tap
Илюстрация: Характеристики на продукта
за газирани напитки

Лека раница тегло Висока
товароносимост

Premium Tap

Характеристики на продукта / Технически данни:

Наличност при поискване!
- Материал: найлон 7575 SUPRA-текс
- Стандартен цвят: червен или черен
- Раница Размери: Н 52 х W х 36 D 40 cm
- Тегло (не е зареден): 5,2 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 43,5 х 87,5 см
- Cup Автомат: пясък / бял, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 350-710 мл
- Напитки Контейнер (2х): Храна / напитка, подходяща пластмаса (РЕ), съдържание 15 литра
- Ръчно въздушна помпа, вкл. Т-разклонител като оборудване под налягане (подходяща за всякакъв вид напитка)
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване вкл. Standard Tap

Цена / Unit: 418.00 EUR

Оборудване вкл. Premium Tap

Цена / Unit: 498.00 EUR
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Kombi 2x 5-литров "или газирана напитки"
Напитки раница с изолация (до 1-2 часа). За сервиране два вида продукти от една раница. За предпочитане подходящ за студени напитки.
Гравитационни работа на нито един-газирани напитки не трябва да използвате допълнително оборудване под налягане. Отпускането на
газирани напитки, допълнително оборудване под налягане, трябва да се задейства. Механичният въздушна помпа с Т-разклонител е
най-подходящият метод за тази цел. Идеален за бързо обслужване напитка!

Поддръжка на 2 вида напитки

от една раница ...

Илюстрация:

Илюстрация:
Характеристики на продукта за

Характеристики на продукта за

няма газирани напитки

газирани напитки
... за предпочитане подходящи

за студени напитки!

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: Сребрист / Черен
- Раница Размери: Н 36 х W х 31 D 28 см
- Тегло (не е зареден): 2,0 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 30,5 х 64,5 см
- Cup Автомат: Прозрачен, пластмаса, подходяща за чаши за еднократна употреба 120-300 мл
- Напитки Контейнер (2х): Храна / напитка, подходяща пластмаса (РЕ), съдържание 5 литра
- Ръчно въздушна помпа, вкл. Т-разклонител като оборудване под налягане (подходяща за всякакъв вид напитка)
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Оборудване "негазирани напитки"

Цена / Unit: 239.00 EUR

Оборудване "газирани напитки"

Цена / Unit: 329.00 EUR
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Drink-Pack-Fun 5-литров "негазирани /
газирани напитки"
Обикновено раница напитка, с умерено изолация, подходящи за всеки повод забавно. За предпочитане подходящ за студени напитки. За още
напитки, изпразването работи чрез гравитационни - без допълнителни устройства под налягане, необходими. Когато използвате раницата с
газирани напитки, мини-помпа за въздух трябва да се използва и като аксесоар налягане.

Илюстрация: Характеристики на продукта

Илюстрация: Характеристики на продукта

за газирани напитки

за няма-газирани напитки

Операция с Mini-помпа за въздух
като оборудване под налягане

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: найлон 7575 SUPRA-текс
- Стандартен Цвят: Сив / Черен (склад почивка някои RED)
- Раница Размери: Н 36 х W х 27 D 17 см
- Тегло (не е зареден): 1,2 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 31 х 46 см
- Напитки Контейнер (2х): Храна / напитка, подходяща пластмаса (РЕ), съдържание 5 литра

- държач за Купата на презрамка (идеален за 200 мл чаши)
- Изисква се за работа на CO2: Mini-въздушна помпа (механична, ръчен режим на работа)

Оборудване "негазирани напитки"

Цена / Unit: 79.00 EUR

Оборудване "газирани напитки"

Цена / Unit: 99.00 EUR
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Party-Pack за 5-литров бира Буркани от супермаркет ...
прост раница напитка, с умерена изолация (раница като алкохол-Pack-Fun), може да се използва за 5 литра бира консерви от супермаркета.
Доставка вкл. може да стяга и подслушване на бира може свързаната линия напитка със стандартна една ръка Докоснете и Mini-помпа за въздух,
както оборудване под налягане.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Само бирени кутии с гумена запушалка от WECOMATIC могат да бъдат използвани!

WECOMATIC гумена запушалка

Обхват на доставката: парти-пакет за 5
литра ALU от бира

Обзавеждане / Technische Daten:

* Бирата не може да е включена *
- Материал: найлон 7575 SUPRA-текс
- Стандартен Цвят: Сив / Черен
- Раница Размери: Н 36 х W х 27 D 17 см
- Тегло (не е зареден): 0,8 кг
- Рекламна повърхност (видима повърхност фолио): H 31 х 46 см
- Даването Set: една ръка от чешмата, вертикална тръба, може да стяга, мини въздушна помпа (виж снимката по-горе в средата)
- Becherhalterung ч Schultergurt (идеален für 200 мл Trinkbecher
- държач за Купата на презрамка (идеален за 200 мл чаши)

Цена / Unit: 89.00 EUR
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Ракета кула - Единична 3 литра
Ракета кула Single е връхната точка за кетъринг на събития. Снабден с един нечуплив тръба напитка от пластмаса (РЕ), съдържание на
тръба 3 литра. Включително вътрешно охлаждане (IceTube) и наливно устройство, тази свръхлеки раница е хваща окото и ...

гарантиран оборот за вътрешно събитие-Catering!

За използване с Ice-Tube само

Вашият имидж на марката
оптимално представлявана

2 литра капацитет на

тръба напитка

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: Сребрист / Черен
- Раница Размери: Н 60 х W х 32 D 11 см
- Дължина на напитки Тръба: 70 cm (с калибриране на литър) и включва линия за напитки с чешмяна
- Дължина на Ice-Tube: 60 cm
- Тегло (незаети): 1,7 кг
- Рекламна Покритие: 1x Н 54 х 10 cm и 1x H 14 х 23 cm
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Цена / Unit: 189.00 EUR
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Ракета кула - Twin 2x 3-литров
Ракета кула Single е връхната точка за кетъринг на събития. Оборудван с две тръба нечуплив напитка от пластмаса (РЕ), съдържанието на
всяка епруветка 3 литра. Включително вътрешно охлаждане (IceTube) и наливно устройство, този ултра-лека раница е хваща окото и ...

гарантиран оборот за вътрешно събитие-Catering!

За използване с Ice-Tube само

Вашият имидж на марката
оптимално представлявана

2 литра капацитет на

тръба напитка

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: Сребрист / Черен
- Раница Размери: Н 60 х W х 32 D 11 см
- Дължина на напитки Тръба: 70 cm (с калибриране на литър) и включва линия за напитки с чешмяна
- Дължина на Ice-Tube: 60 cm
- Тегло (незаети): 2,7 кг
- Рекламна Покритие: 1x Н 54 х 10 cm и 1x H 14 х 23 cm
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескоп пръчка (L прибл. 140 cm) * не е показано

Цена / Unit: 299.00 EUR
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Twin Pack - Бидони и бутилки Backpack
В изолирани двойна опаковка е подвижна система идеално разпределение за консервни кутии за напитки и търговски бутилки (PET или стъкло) до 500
мл, както и опаковани продукти от хранително-вкусовата промишленост и без храна. Напълно подходящ за допълнение и промоция увеличение и на
капацитета за продажби. Лесно пълнене и Работа!

The Twin Pack може да бъде превърнато в раница напитка за сервиране, за да купи.
Просто ни помоли за решения и цени.

2 камера устройство с товароносимост
на 15 кутии или бутилки

до 500 мл всеки

Twin Pack с торбичка за отпадъци за
обезвреждане на празен контейнер

Гъвкави сменяеми рекламни
послания!

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: Сребрист
- Раница Размери: Н 60 х W х 35 D 30 см
- Тегло (незаети): 4,0 кг
- Рекламна повърхност (гърба): H 52 х 30 cm W
- Рекламна Покритие: 2х Н 38 х 22 cm W
- Престилка вкл продавача. 3 предни джоба (Материал & Цвят същото като раница)
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескопична палка (не е показано). Кошница отпадъци (илюстрира горния ляв).

Цена / Unit: 249.00 EUR

(Отпадъци Bag - Цена / Unit EUR 39.00)
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Тава На борда на продавача с капак - BT4002
Тава изолация на продавача е подходящ за широк спектър от приложения. Висококачествените материали и изработка гарантират стабилност и
издръжливост. Подвижен повдигащ капак, рамо система колан с регулируема рамото подложка в гърба на кръст, гарантира най-високо удобство
при носене. С две странични джобове външни за аксесоари услуги или пари отвличат. Преден и капака (вътре) може да бъде украсена с цел
реклама. Когато се използва в тава с капак подходящ и за разпространение на продукти, сладолед!

вложка 15 дупки за стабилизиране на метални
кутии, бутилки и чаши

система Ергономичен презрамка

Отвор Ø 70 mm, височина 50 mm

с регулируема рамото подложка

Инкрустация (стая разделител),
поддържа тава подредено

Гъвкава промяна на
Повдигнете нагоре капак напълно ПАДАЩ

рекламни послания

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: сребро (други възможни цветове от количество от 50 броя)
- Тава Размери: Н 20 х W х 39 D 39 см
- Тегло (незаети): 2,2 кг
- Net Обем: 25 литра
- Рекламна повърхност (отпред): H 13 х 69 cm W
- Рекламна повърхност (вътре в капака): H 12 х 31 cm W
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескопична палка (не е показано).

Оборудване с вложка (стайна сепаратор) Цена / Unit: 139.00 EUR

15 дупки Insert

Цена / Unit: 19.00 EUR
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Тава борд XL продавача с капак - BT4003
Тава изолация на продавача е подходящ за широк спектър от приложения. Висококачествените материали и изработка гарантират стабилност и
издръжливост. Подвижен повдигащ капак, рамо система колан с регулируема рамото подложка в гърба на кръст, гарантира най-високо удобство
при носене. С две странични джобове външни за аксесоари услуги или пари отвличат. Преден и капака (вътре) може да бъде украсена за рекламна
цел. Когато използвате тава с капак подходящ и за разпространение на продукти, сладолед!

Особено подходящи за използване с 500 мл кутии и бутилки!

вложка 15 дупки за стабилизиране на метални
кутии, бутилки и чаши

Отвор Ø 70 mm, височина 50 mm

система Ергономичен презрамка
с регулируема рамото подложка

Гъвкава промяна на

Инкрустация (стая разделител),

рекламни послания

поддържа тава подредено

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: сребро (други възможни цветове от количество от 50 броя)
- Тава Размери: Н 30 х W х 39 D 39 см
- Тегло (незаети): 3,0 кг
- Net Обем: 40 литра
- Рекламна повърхност (отпред): H 23 х 69 cm W
- Рекламна повърхност (вътре в капака): H 12 х 31 cm W
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескопична палка (не е показано).

Оборудване с вложка (стайна сепаратор) Цена / Unit: 149.00 EUR

15 дупки Insert

Цена / Unit: 19.00 EUR
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Тава Classic продавача с капак - BT4001
Висок капацитет на продавача тава, топлоизолирана, за широк спектър от приложения. Висококачествените материали и изработка гарантират
стабилност и издръжливост. Подвижен повдигащ капак, рамо система колан с регулируема рамото подложка в гърба на кръст, гарантира
най-високо удобство при носене. С две странични джобове външни за аксесоари услуги или пари отвличат. Преден и капака (вътре) може да
бъде украсена с рекламна цел. Когато използвате тава с капак подходящ и за разпространение на продукти, сладолед!

Висока продавача капацитет тава

с изолация

Инкрустация (стая разделител) продължава

подредено тава

24 дупки Insert

Гъвкава промяна на реклама

Отвор Ø 70 mm, височина 50 mm

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: сребро (други възможни цветове от количество от 50 броя)
- Тава Размери: Н 23 х W х 57 D 41 см
- Тегло (незаети): 2,8 кг
- Net Обем: 45 литра
- Рекламна повърхност (отпред): H 14 х 50 cm W
- Рекламна повърхност (вътре в капака): 2х Н 20 х 50 cm W
- Рекламна повърхност (странични торбички): 2х H 12 х 34 cm W
- Допълнително оборудване: Промоция-Флаг вкл. телескопична палка (не е показано).

Оборудване с вложка (стайна сепаратор) Цена / Stück: 179.00 EUR

24 дупки Insert

Цена / Stück: 29.00 EUR
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EVT2010 - сладолед-чанта вкл. 2 охлаждащи елементи
Топлоизолирана сладолед-чанта с две охлаждащи елементи, включени. Гъвкава 4-част камера разделяне в две странични джобове извън,
регулируема презрамка с текстилен защита. Повдигнете капака нагоре с времето защита на страни и магнитна закопчалка. Идеален за
разпределението на сладолед или други замразени продукти.

Атмосферни / Смущения

защита

Идеален за Ice Cream
разпределение

устройство камера 4 части

Включително 2 охлаждащи елементи

Гъвкава промяна на реклама

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: камион брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартен цвят: сребро (други възможни цветове от количество от 50 броя)
- Кошница Размери: Н 37 х W х 25,5 D 25 cm
- Тегло (вкл охлаждащи елементи.): 3,2 кг (. Тегло без охлаждащи елементи 1,4 Kg)
- Net Обем: 20 литра
- Рекламна повърхност (отпред): Н 15,5 х 33 cm W

Чанта вкл. 2 VAMUS охлаждащи елементи

Цена / Unit: 129.00 EUR

VAMUS охладителния елемент -21 ° С, 28x20x2 см Цена / Unit: 12.00 EUR
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EB4003 - сладолед Вендинг кутия с плъзгащи се капака
тава модел с ергономичен дизайн продавача, с двойна стена с порест материал панели за по-добра изолация. Оборудван с 4-точкова система за
ремък за рамо. Практически плъзгащи капак (сменяем), предотвратява бързото температура загуба в оптимална работа на вътрешната и гарантира.

Идеален за сладолед и замразени продукти!

Сладолед-тава с плъзгащо се
капаче, 4-степенна рамо
лента и фолио чанта

Сладолед-тава. Без Фолио-чанта
и плъзгащо се капаче

Ергономична 4-точка

презрамка

Плъзгащи капак ПАДАЩ

Характеристики на продукта / Технически данни:
Стандартен Цвят: Бял
Материал: PE пластмаси

Dimension извън: L60cm х H22,5cm х D33cm измерение вътре:
L55cm х H19,5cm х D29cm нетен обем: прибл. 31 литра Тегло
(незаети): прибл. 3,4 кг
Реклама Surface (отпред): Може да бъде украсена с лепенки или с предно фолио за гъвкави рекламни вложки.

Сладолед-тава вкл. плъзгащи капак и 4-точка ремък:

Цена / Unit: 189.00 EUR

Сепаратори (комплект от 3 бр):

Цена / Unit: 9.00 EUR
Цена / Unit: 19.00 EUR

Фолио-кошница L63,5 х H16,5 cm (в L59 х H16,5 cm)
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VB4004 - Търговец Вендинг Box
Ергономичен дизайн тава модел продавача, изработена от пластмаса лесна за поддръжка, много светлина в собственото си тегло. Оборудван с 4-точкова система за
ремък за рамо. Охлаждане на стоките от кубчета лед е възможно!

-

Гъвкава приложимо търговец тава изработен от всички пластмаса -

Илюстрация изключение. Фолио-Bag

Илюстрация без разделители

Илюстрация вкл. Фолио-чанта за
гъвкава реклама декорация

Илюстрация с вложка 16 дупки

Илюстрация с две сепаратори

Характеристики на продукта / Технически данни:
Стандартен цвят: черен
Материал: PE пластмаси

Dimension извън: L60cm / H18cm / D33cm измерение вътре:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm нетен обем: прибл. 28 литра Тегло
(незаети): прибл. 2,3 кг
Реклама Surface (отпред): Може да бъде украсена с лепенки или с предно фолио за гъвкави рекламни вложки.

Търговец тава вкл. 4-точка презрамка:

Цена / Unit: 139.00 EUR

16 дупки Insert:

Цена / Unit: 19.00 EUR

Сепаратори (комплект от 3 бр):

Цена / Unit: 9.00 EUR

Фолио-кошница L63,5 х H16,5 cm (в L59 х H16,5 cm)

Цена / Unit: 19.00 EUR
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Лаптоп-Поддръжник - два размера на разположение
Удобна, мобилна работа подложка за преносими компютри / лаптопи, с регулируема система ремък за рамо пресича в гърба. Версията XL с подплънки на
раменете и повече широки презрамки. Ергономичен строителство. Приложени лепенки велкро фиксират устройството на работната подложка и гарантират
оптимална работа.

Лаптоп-Поддръжник Standard
за устройства, 11 "- 14"

Лаптоп-Поддръжник XL за
Изображение Standard Version

устройства 15 "- 18"

Изображение XL версия

Belt System Standard Модел

Belt System XL Модел

Оборудване / Технически данни за стандарт (устройства 11 "-14")

- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: Сребрист / Черен
- Размер: 35 L х D 35/37 х 4 cm
- Тегло: 0,8 кг

Цена / Unit: 59.00 EUR

Оборудване / Технически данни за XL (устройства 15 "-18")

- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: Сребрист / Черен
- Размер: 45 L х D 40/44 х 5 cm
- Тегло: 1,0 кг

Цена / Unit: 69.00 EUR
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LaptopSupporterBag - 2 в 1 Модел
Подплънки калъф за лаптоп / преносим компютър, може да се превърне в мобилен работно бюро в няколко лесни стъпки. Широк, в задната кръстосани
презрамки осигуряват стабилност и комфорт. Приложени лепенки велкро фиксират DESC на работа подложка и гарантират оптимална работа.
Фолио-чанта вътре на капака може да се използва за рекламни цели.

Широки презрамки с

Калъф за носене и ...

Mobile Work-Desk и

регулируеми раменни вати

Провеждане-Чанта за
Notebook / Laptop 11 "-18"

Велкро ивици стабилизиране на
устройството, на работното бюро

... мобилен работно бюро в едно

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Стандартен Цвят: Сребрист / Черен
- Размери: L 40 D х 39 / 35,5 х 9 cm
- Тегло: 1,6 кг
- Рекламна повърхност (фолио кошница): H 30 х 34 cm W

Цена / Unit: 109.00 EUR
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Промоция Чанта - индивидуална реклама възможност
Функционално, много едностранно приложимо рамо чанта, изработена от издръжлив камион брезент с удобен ремък за рамо, регулируема и
подплатени. Индивидуално промоционални декорации с хартиени вложки в предната и капака от външната страна.

Вътре-View
Промоция Чанта

От количество 100 броя предлага
и в други цветове!

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: брезентови (641 COMPLAN Original)
- Цвят: Сребрист / Син / Зелен / Жълто
- Кошница Размери: L 40 х 30 х 12 cm D
- Тегло: 0,8 кг
- Net Обем: 12 литра
- Рекламна Повърхностни отпред / покритие: Н 25 х 38 cm W

Цена / Unit: 39.00 EUR
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PP8001 - плакат Pack (Walking Billboard)
Свръхлек раница строителство с алуминиево-подготвя за стабилизиране на строителството. За изключително ефективен, мобилен представяне на
плакати / постери. Висока видимост на рекламното съобщение, поради locationindependent, представяне с голяма площ. Доставката включва престилка
на продавача с три предни джобове. Carrier има свободни за разпространение на мостри на продукти ръце, брошури и т.н.

Бърза смяна на
рекламното послание

Престилка на продавача с три предни
джоба за листовки, мостри,
листовки и т.н.

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Размери: L 126 х W х 64 D 28 cm
- Цвят: Silber / Черно
- Материал: брезентови ((641 COMPLAN Original)
- Престилка на продавача с три предни джобове (цвят и материал, същото като плакат Pack)
- Вижда реклама пространство (гърба): H 119 х W 83 cm. (Приблизително DIN А0)
- Вижда реклама пространство (високо): H 41 х 57 cm W
- Тегло: прибл. 5,2 кг

Цена / Unit: 189.00 EUR
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Beer-кула оригиналния 3 и 5 литра
Твърди трапезен опаковка, подходяща за почти всички напитки (с изключение на висок процент алкохол). Съвременен дизайн с прозрачна
пластмаса кран. тръба напитки, изработен от нечуплив поликарбонат, с калибриране на литър, 360 ° върти. Здравата основа може да се
използва за рекламни цели и украсени с стикери.

IceTube (МВР-охлаждане)

Изображение Beer-кула 3 литра

Тръба 360 ° въртящ

3 и 5 литра кула

Високо качество прозрачен кран

тръба напитки, изработен от
поликарбонат нечуплив

Версия 3 литра (т No .: ZS2005 / 3)

Цена / Unit: 119.00 EUR

Общо Височина: 90 cm / Тегло: 4,0 кг
Версия 5 литра (Позиция № .: ZS2005 / 5

Цена / Unit: 129.00 EUR

Общо Височина: 125 cm / Тегло: 4,4 кг

Аксесоари по избор ...
Охлаждащ елемент (IceTube) вътрешните Охлаждане

Изпълнен с кубчета лед и вода, тя запазва напитки за по-дълго свеж, без да ги разреждане. Когато се използва с мигащи кубчета лед,
степента на внимание увеличава значително ...

Позиция № .: ZS2105 / 3 литра Цена / Unit: 17.00 EUR
Позиция № .: ZS2105 / 5 литра Цена / Unit: 19.00 EUR
IceBullet Insted на кубчета лед ( не е показано) 3 бр / комплект
за 3-литров Tube

Цена / Комплект 3: 7.00 EUR

5 бр / комплект за 5 литра Tube

Цена / Комплект от 5: 10.00 EUR

Четка за почистване ( не е показано)

Позиция № .: ZS2108

тръба 3 литър напитка

Цена / Stück EUR: 12.00

тръба 5 литър напитка

Цена / Stück EUR: 14.00
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ТРИТОН "Класик" 5-литров
Настолна-Автомат ... Едновременно изтласкан напитка от три докосвания! Подходящ за разливане всички видове напитки, с или без въглероден
диоксид (за предпочитане студена). Доставка вкл. четка за почистване, капково тава, охлаждане блок и тава за закуски като стърготини, сандвичи
и т.н.

Материалите и суровините, използвани в съответствие с Регламент (ЕС) No. 10/2011 и
Регламент (ЕС) No. 1935/2004 и са подходящи за употреба с храна / напитки!

Контейнер за напитки с
калибриране 3 и 5 литра

ТРИТОН Classic 5 литра

Охлаждане Block

Тава за закуски, например
чипс, сандвичи и т.н.

Здравата основа

Класически Drip-тава

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: Пластмаса (подходящи за употреба с храна / напитки)
- Общо Височина: 62 cm
-

Съдържание: 5 литра

- База Диаметър: 39 cm
- Снек-тава Диаметър: 25 cm
- Тегло (незаети): 3,7 кг
- Аксесоари при поискване

Цена / Unit: 139.00 EUR
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ТРИТОН "Промо" 5-литров
Настолна-Автомат ... Едновременно изтласкан напитка от три докосвания! Подходящ за разливане всички видове напитки, с или без въглероден
диоксид (за предпочитане студена). Доставка вкл. четка за почистване, охлаждане блок и тава за закуски като стърготини, сандвичи и т.н.

Материалите и суровините, използвани в съответствие с Регламент (ЕС) No. 10/2011 и
Регламент (ЕС) No. 1935/2004 и са подходящи за употреба с храна / напитки!

Снек тава

Напитки Контейнер 5 литра с
калибриране 3 и 5 литра

ТРИТОН Promo 5 литра

Охлаждане Block

Здравата основа

Докоснете с винтове

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: Пластмаса (подходящи за употреба с храна / напитки)
- Общо Височина: 60 cm
-

Съдържание: 5 литра

- Снек-тава Диаметър: 25 cm
- Тегло (незаети): 2,7 кг
- Аксесоари при поискване

Цена / Unit: 109.00 EUR
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ТРИТОН "Скай" 5-литров
Настолна-Автомат ... Едновременно изтласкан напитка от три докосвания! Подходящ за разливане всички видове напитки, с или без въглероден
диоксид (за предпочитане студена). Доставка вкл. почистване четка, лед тръба за ледени кубчета (по избор могат да се използват при охлаждане
блок, както и) и тава за закуски като стърготини, сандвичи и т.н.

Материалите и суровините, използвани в съответствие с Регламент (ЕС) No. 10/2011 и
Регламент (ЕС) No. 1935/2004 и са подходящи за употреба с храна / напитки!

SKY 5 литра, вкл. Ice Tube

SKY 5 литра (незаети)

за кубчета лед

Многократно натискане Системни
Три Даването Кранове

Охлаждащия блок (по избор
охлаждане елемент)

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Напитки Контейнер 5 литра: Пластмасови (подходяща за използване с храни / напитки)
- Ice-Tube за кубчета лед: Пластмаса (подходящи за употреба с храна / напитки)
- Общо Височина: 89.7 cm
- Ширина: 31.9 cm
-

Съдържание: 5 литра

- Тава Диаметър: 25 cm
- Разстояние Tap / база: 21.5 cm
- Тегло (незаети): 2,8 кг
- Аксесоари при поискване

Цена / Unit: 119.00 EUR
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Точка номер: 4160S Cup Автомат,
пластмаса, Ясен, (малък)
Класически чашка Дозатор, прозрачно синьо, New Flip купа позволява пълнене без отстраняване на чашата, най- зареден и тежестта подава самостоятелно
регулиране на чаша размери 90-150 мл, с диаметър на джантата 57-73 mm, дължина 406 mm епруветка, (доставя се с монтиране на стена устройство, една
суспензия)

Характеристики на продукта / Технически данни:
-

Материал: Пластмаса

- Цвят: Прозрачен (ясно)
- Tube Дължина: 406 mm
- За еднократна Cup Размери: 90-150 мл,
- с диаметър на джантата: 57-73 мм
- Тегло: 0,3 кг

Цена / Unit: 18.00 EUR

Точка номер: 3165M Cup Автомат,
пластмаса, Ясен, (Medium)
Класически среда купа Дозатор, прозрачно синьо, New Flip купа позволява пълнене без отстраняване на чашата, най- зареден и тежестта подава самостоятелно
регулиране на чаша размери 120-300 мл, диаметър на джантата 64-83 mm, дължина 508 mm епруветка, (доставя се с стена монтиране на устройството, една
суспензия)

Характеристики на продукта / Технически данни:
-

Материал: Пластмаса

- Цвят: Прозрачен (ясно)
- Tube Дължина: 508 mm
- За еднократна Cup Размери: 120-300 мл, с диаметър
на джантата: 64-83 мм

- Тегло: 0,4 кг

Цена / Unit: 19.00 EUR
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Точка номер: 4410M
Cup Автомат, пластмаса, пясък (Medium / Large)
Pull-Type напитки Cup Автомат за почти всяко приложение. Материал от нечуплив полиетилен, цвят пясък или RED (по заявка), най- зареден и тежестта
хранени, самостоятелно регулиране, за чаша размери 350-710ml, диаметър на джантата 82-98mm, тръба с дължина 597 милиметра (доставя се с монтиране
на стена устройство, две суспензия) ,

Характеристики на продукта / Технически данни:
- Материал: Полиетилен (пластмаса)
- Стандартен цвят: Sand
- Tube Дължина: 597 mm
- За еднократна Cup Размери: 350-710 мл, с диаметър
на джантата: 82-98 мм

- Тегло: 0,5кг

Цена / Unit: 39.00 EUR

* Автомат за по-малка чаша с размери по заявка!

Точка номер: 3250S Cup Автомат, от
неръждаема стомана "Small"
Малка купа Дозатор, от неръждаема стомана, заредена горния и тежестта хранени, самостоятелно регулиране, за чаша размери 180-350 мл, диаметър на джантата 70-86
mm, дължина 406 mm епруветка, (снабден с устройство за монтаж на стена, една суспензия)

Характеристики на продукта / Технически данни:
-

Материал: неръждаема стомана

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 406 mm
- За обезвреждане купа размери: 180-350 мл, с
диаметър на джантата: 70-86 мм

- Тегло: 0,6 кг

Цена / Unit: 46.00 EUR
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Artikel Брой .: 4200м Cup Автомат, от
неръждаема стомана "Medium"
Среден купа Дозатор, от неръждаема стомана, заредена горния и тежестта хранени, самостоятелно регулиране, за чаша размери 120-300 мл, диаметър на джантата 70-86
mm, дължина 597 mm епруветка, (доставя се с монтиране на стена устройство, две суспензии)

Характеристики на продукта / Технически данни:
-

Материал: неръждаема стомана

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За еднократна Cup Размери: 120-300 мл, с диаметър
на джантата: 70-86 мм

- Тегло: 0,7 кг

Цена / Unit: 54.00 EUR

Точка номер: 4400L Cup Автомат, от
неръждаема стомана "Голям"
Голяма чаша опаковка, неръждаема стомана, заредена горния и тежестта хранени, самостоятелно регулиране, за чаша размери 350-710 мл, диаметър на джантата 82-98
мм, дължина на тръбата 597 mm (доставя се с монтиране на стена устройство, две суспензии).

Характеристики на продукта / Технически данни:
-

Материал: неръждаема стомана

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
-

дължина на тръбата: 597 mm

- за еднократна употреба Cup Размери: 350-710 мл, с
диаметър на джантата: 82-98 мм

- Тегло: 0.8 кг

Цена / Unit: 59.00 EUR
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Многоцелеви Cup Автомат, St.- Steel "Medium / Голям / XL"
Купа Дозатор, неръждаема стомана, заредена горния и тежестта хранени с хром капак, за еднократна чаши хартия или пластмаса. Диаметърът на джантата
на дозатора може да се регулира с помощта на отвертка или монета диаметър на джантата на чаша. Доставка включително устройство за монтаж на стена
(две суспензии).

3200M (Medium)
Технически данни:

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За размери чаша: 180-300 мл, диаметър
на джантата, О: 56-81 мм

- Тегло: 0,7 кг

Цена / Unit: 58.00 EUR
* ** **

3400L (Large)
Технически данни:

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За размери чаша: 350-710 мл, диаметър
на джантата, О: 70-98 мм

- Weightt: 0,8 кг

Цена / Unit: 62.00 EUR
* ** **

3500XL (X-големи)
Технически данни:

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За размери чаша: 950-1360 мл, диаметър на
джантата, О: 101-123 мм

- Тегло: 1,0 кг

Цена / Unit: 76.00 EUR
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Cup Автомат Св-Steel с пружина "Medium / Голям / XL"
Cup Автомат с пружина, неръждаема стомана, за чаши за еднократна употреба хартия или пластмаса. Диаметърът на джантата на чашата може да се регулира с
отверка или монета. Доставка включително устройство за монтаж на стена (две суспензии). Cup Автомат може да бъде инсталиран хоризонтално, вертикално или
45 °.

3200EV-М
Технически данни:

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За размери чаша: 180-300 мл, диаметър
на джантата, О: 56-81 мм

- Тегло: 1,1 кг

Цена / Unit: 85.00 EUR
*****

3400EV-L
Технически данни:

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За Cup Размери: 350-710 мл, с диаметър на
джантата Ø: 70-98 мм

- Тегло: 1,2 кг

Цена / Unit: 92.00 EUR
*****

3500EV-XL
Технически данни:

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За размери чаша: 950-1360 мл, диаметър на
джантата, О: 101-123 мм

- Тегло: 1,3 кг

Цена / Unit: 110.00 EUR
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Стойката
Стойката, хром / стоманена конструкция, в продължение на 4 капак / чаша опаковки с дължина 597 mm епруветка и две суспензии.

3604S

Застанете само

Стойка вкл. купа на дозатори
и капак Автомат

Технически данни:

- Цвят: Chrome
- Височина: 914 mm
- База диаметър на джантата: 254 mm
- Тегло: 3.5 кг

Цена (Stand само)
Единица: 185.00 EUR

* Илюстрация горе вдясно показва стои
3604S вкл. чаша дозатор 2х 3200M, 1x 3400L,
капак дозатор 1x 3402DH

Цена вкл. Оборудване Unit:
432.00 EUR

Капак от неръждаема стомана Поставка за
Капак дозатор (за два размера капак), матирана неръждаема стомана, подходящ за чаша капаци. Доставка включително устройство за монтаж на стена (две
суспензии).

3402DH

Технически данни:

- Цвят: Сребрист (Санкт-Steel)
- Tube Дължина: 597 mm
- За размери чаша: 173-710 мл
- Тегло: 1,3 кг

Цена / Unit EUR 69.00
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AFG напитки Контейнер NC, неръждаема стомана
5-литров, 11-литров, 19-литров
AFG напитки Контейнер NC, 5 литра, 11 литра и 19 литра капацитет, контейнер с капак предпазен клапан на капака на резервоара, база с гумена
дръжка, на върха на дръжката. В тежестта версия, има допълнително се клапан на дъното на резервоара (страничен изход).

RP1104 / 5 (5 L

RP1104 / 11 (11 L

RP1104 / 19 (19 L

Съдържание)

Съдържание)

Съдържание)

Технически данни:

Технически данни:

Технически данни:

- Материал: St.-стомана DIN 1.4301

- Материал: St.-стомана DIN 1.4301

- Материал: St.-стомана DIN 1.4301

- Височина: 23.5 cm

- Височина: 42.5 cm

- Височина: 63,5 см

-

-

-

Rim Диаметър: 21.3 cm (+/- милиардсантиметра)

Rim стената към диаметъра: 21,3 см (+/- милиардcm)

Rim Диаметър: 21.3 cm (+/- милиардсантиметра)

- Тегло: 2.26 кг

- Тегло: 2.7 кг

- Тегло: 3.4 кг

Цена / Unit: 99.00 EUR

Цена / Unit: 109.00 EUR

Цена / Unit: 119.00 EUR

19 литра

11 литра

5-литров
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AFG напитки Контейнер NC, от неръждаема стомана 5-литров,
11-литров, 19-литров "Gravity Изпълнение"
AFG напитки Контейнер NC, 5 литра, 11 литра и 19 литра капацитет, контейнер с капак предпазен клапан на капака на резервоара, база с гумена
дръжка, на върха на дръжката. В тежестта версия, има допълнително се клапан на дъното на резервоара (страничен изход).

RP1104 / 5GV (5 литра)

RP1104 / 11GV (11 литра)

RP1104 / 19GV (19 литра)

В комплект с маркуч напитка, изолация,

В комплект с маркуч напитка, изолация,

В комплект с маркуч напитка, изолация,

капак, докоснете и съединител

капак, докоснете и съединител

капак, докоснете и съединител

Технически данни:

Технически данни:

Технически данни:

- Материал: St.-стомана DIN 1.4301

- Материал: St.-стомана DIN 1.4301

- Материал: St.-стомана DIN 1.4301

- Височина: 23.5 cm

- Височина: 42.5 cm

- Височина: 63,5 см

-

-

-

Rim Диаметър: 21.3 cm (+/- милиардсантиметра)

Rim Диаметър: 21.3 cm (+/- милиардсантиметра)

Rim Диаметър: 21.3 cm (+/- милиардсантиметра)

- Тегло: 2.78 кг

- Тегло: 3.1 кг

- Тегло: 3.9 кг

Вкл. Standard Tap Цена / Unit:

Вкл. Standard Tap Цена / Unit:

Вкл. Standard Tap Цена / Unit:

129.00 EUR

139.00 EUR

149.00 EUR

Вкл. Premium Tap Цена / Unit:

Вкл. Premium Tap Цена / Unit:

Вкл. Premium Tap Цена / Unit:

169.00 EUR

179.00 EUR

189.00 EUR

19 литра

11 литра

5-литров
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Пластмасови контейнери напитки (РЕ) Gravity
Версия 5-литров и 15-литров
Материалите и суровините, използвани при контейнерите за пластмасови напитки са в съответствие с Регламент (ЕС) No. 10/2011 и
Регламент (ЕС) No. 1935/2004 и са подходящи за употреба с храна / напитки!

RP1104 / 15GVP (15 L)

RP1104 / 5GVP (5 L)

Може да се използва с топли и студени напитки.

За предпочитане подходящ за студени напитки.

Подходящ за Basic15-литров & Combi 2х 15 литра.

Съвместим с т DPF100 & DPD200.

RP1000 / SDT
Standard Tap
... В комплект с маркуч напитка, изолация,
капак, докоснете и съединител

Технически данни:

Технически данни:

- Материал: Пластмаса (PE)

- Материал: Пластмаса (PE)

- Височина: 43.5 cm

- Височина: 32 cm

- Ширина: 28 cm

- Ширина: 19 cm

- Дълбочина: 16.5 cm

- Дълбочина: 11,5 см

- Тегло: 1.2 кг

- Тегло: 0.6 KG

Вкл. Standard Tap Цена /

Само оборудван с

Unit: 59.00 EUR

Стандарт Tap

Вкл. Premium Tap Цена /

Цена / Unit: 39.00 EUR

Unit: 99.00 EUR

Цена / Unit: 29.00 EUR

RP1000 / PDT
Premium Tap
... В комплект с маркуч напитка, изолация,
капак, докоснете и съединител

Цена / Uni .: 69,00 EUR
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Аксесоари за налягане за напитки с СО2 ...

RP1101SF

Точка RP1101SF & RP1102HIWI прикрепен
към 11-литров контейнер

СО2-газовата бутилка

, , , сиво с ротационен вентил, с

Точка RP1101SF (CO2Gas
цилиндър, стомана, 500 ж)

техническо одобрение, о 60,3 мм и
дължина 401 mm, тегло 2,17 кг

Цена / Unit: 39.00 EUR
RP1102HIWI
Мини СО2 регулатор 3 бара
, , , с предпазен клапан, манометър работно
налягане, спирателен кран, пълна с налягането в
тръбопровода, възвратен устройство и NC
разклонител 7/16 ".

Цена / Unit: 69.00 EUR

Точка RP1102GN & Soda Club CO2

Точка RP1102HIWI Mini-CO2
регулатор 3 бара

цилиндъра прикрепен към
11-литров контейнер

RP1102GN
СО2-регулатор 0-3 бар,
... а djustable от ръчното колело, подходящ
за алуминий CO2 клапан бутилки сода
балон устройства като "Soda Club" и "Soda
поток". Обмен на бутилка в възможни
магазини. Готови ли сте за връзка с линия и
съединител, подходящ за стоманени
контейнери Rocket Pack.

Точка RP1102GN

Цена / Unit: 110.00 EUR

CO2-регулатор за Soda-Club
бутилка (алуминий)

RP1000 / KDT
Компенсатор Tap с регулиращ

Точка RP1000 / KDT

винт
... тази от чешмата е задължително при използване
на CO2-газовата бутилка в раницата на напитка.
Може да се използва само за стоманени контейнери!

Цена / Unit: 129.00 EUR
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Аксесоари за налягане за "никой газирана" и
"Газирани" напитки Hot & Cold

RP1113 / PP
Ръчни въздушна помпа, 8 ", Chrome, вкл.
закрепване втулка. Използва се за
генериране на натиска за дозиране, когато
се подава всички напитки като бира, кола,
вино, сок, вода и т.н.

Доставя се в комплект с конектори за
съответния модел раница.
Помпа, свързана към статия
Premium 11-литров

Цена / Unit: 79.00 EUR

RP1113 / PP-T
Air помпа както е описано по-горе, но с Т-конектор,
за свързване към 2 контейнери за
напитки.

Доставя се в комплект с конектори за
съответния модел раница.

Цена / Unit: 99.00 EUR

Помпа за въздух с T-Connector

Помпа с Т-конектор прикрепен
чл Kombi 2x 15-литров

JP2201
Мини помпа за въздух, за генериране на
подаващото налягане за напитки с СО2 в в
продукт DPF100 и P2003.

Цена / Unit: 19.00 EUR

Мини помпа за въздух
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Оборудване за пълнене на ...

RP1107
Наливна бира Попълване Kit

състояща се от СО2-регулатор 0-6 / 3 бара, CO2
маркуч, буре съединител (плосък, кошница или
комбинация) с възвратен клапан, напитки линия
вкл. разклонител и обучени клапан NC, 7/16 ".

Цена / Unit: 270.00 EUR

RP1106
Pre-Mix безалкохолни напитки Попълване Kit

, , , пълнене на контейнерите ракетата пакети
напитка от премикс KEG на производството на
напитки. Комплектът се състои от СО2-регулатор
010/7 бар, с предпазен клапан, с индикатор за
съдържанието на цилиндър, с кранове, готов за
свързване с налягането в тръбопровода, вкл.
възвратен клапан и ред напитка с NC свързване
черно и обучени клапан NC 7/6 ". По желание с
CC-разклонител на разположение!

Цена / Unit: 220.00 EUR

RP1109
Попълване на фунията, Ø 16 cm, от PE-HD
9507

, , , неконвенционални пълнене на ракетата
пакети контейнер за напитки през отвора на
ръка от фуния с линия връзка. Намалява
образуването на пяна!

Цена / Unit: 20.00 EUR
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Попълване техника

RP1108
Overflow Line Бира / Pre-Mix
Комплектът се състои от напитка линия (прибл. 2
метра), разклонител NC черно, чашата клапан
NC, 7/16 ". По избор с крилчата гайка 5/8 "за
флаш охладител връзка или UNEX шлангова
скоба за връзка разливане клапан.

Цена / Unit: 79.00 EUR

RP1110
Чашката-Valve NC, 7/16 "
(Възможни са технически промени)

Цена / Unit: 49.00 EUR

Допълнително оборудване: вкл.
преливане линия (т RP1108)

за пълнене от KEG в ракетни
пакети Контейнер

RP1105 / PP
Пикник-помпа с pistonpump ръчен
... за монтаж на KEG, изцяло метален версия.
Насочете подслушване на буре за бира или
прехвърляне в Ракета пакети контейнери.
Охладете кег за бира от пивоварната,
свързване пикник-помпа за подходящ буре
разклонител и се свържете с буре бира. Прясна
бира вече излиза от чешмата.

Обикновено снабден с разклонител плосък монтаж
буре. Ако се изисква друг вид монтаж, моля, Моля да
ни информирате по поръчка!

Цена / Unit: 129.00 EUR
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Разни ракета пакети аксесоари ...

TP3201
Купа на Холдинг Device
... за многократна употреба чаши 500 мл с / без
дръжка. ок капацитет. 15-20 чаши. Може да бъде
прикрепен към хип пояс на почти всяка раница
напитка. Алтернативен дозатор разтвор при
използване на повторно използваеми чаши.

Цена / Unit: 19.00 EUR

TP3101
чанта на отпадъците

... подходящ за статия Twin-Pack, за
обезвреждане на празни кутии / бутилки.
Лесна инсталация и изпразване. Лек, вода и
мръсотия отблъскващ материал.

Цвят: Черен (найлон)

Размери: H47 х W41 х D22 см Тегло
(незаети): 0,7кг

Цена / Unit: 39.00 EUR

Twin-Pack вкл. чанта на отпадъците

Twin-Pack вкл. чанта на отпадъците

RP2012 / PF
Флаг с телескоп полюс
Устойчив на атмосферни влияния, гъвкав
Промо флаг в сигнален цвят с телескоп полюс,
изработен от стомана, прибл. 140 см дължина,
2x DIN A4 фолио джобове за сменяем реклама
деко. Обработена с осветени ивици.

Цвят: Neon жълт или зелен Размер: 40/26
см х 36 cm Материал: найлон / тъкани
Тегло: приблизително двестаграма

Цена / Unit: 39.00 EUR
Промо-Flag на Twin-Pack

Промо-Flag на Pro 11-литров
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Разни ракета пакети аксесоари ...

RP1115
На продавача престилка,

Разделени в три щедри джобове за
аксесоари за услуги, пари отвличат,
резервни чаши и т.н.
Цвят: Сребрист

Материал: камион брезент Размери: H24 х
W52 х D7 см Нето обем: прибл. 12 литра
Тегло (незаети): 200 гр

Цена / Unit: 19.00 EUR

RP1116
Транспорт изолиращия капак
с капак. Подходящ за контейнер RP1104
/ 11 (стандартно и гравитацията).

Цвят черен
Материал: найлон / пяна материали
Размери: H 41 cm, Ø 26 cm Тегло: 680 гр

Цена / Unit: 29.00 EUR
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Ракета Опаковки Общи условия
Снимки: Ние си запазваме правото да прави промени във формата, функцията и оборудването на предлаганите нашите статии.

Доставка и ДДС: Пратка е бивш търговски офис Франкфурт / Майн плюс задължителния ДДС. (В момента 19%), както и пощенски и
пакетиране.
Доставка и плащане: Освен ако не е договорено друго, нашата фактура е дължима нетна рамките на 30 дни, при условие, всички предишни фактури са
платени. За нови клиенти изключително чрез предплащане или доставката е наложен платеж.

Дата на доставка: Стандартни статии и малки количества, обикновено в рамките на 3-5 дни след получаване на поръчка. Ние се опитваме да се съобразят с
по-кратки заявки за доставка, обаче, те са запазени за нас.

Специални поръчки: Ако е възможно, обаче, се изисква по-дълъг срок на доставка и допълнителни разходи, срещу допълнително заплащане. Exchange е изключено тук.

Доставка и плащане за специални поръчки: 50% от брутната стойност на поръчката, когато поръчката е поставен. В случай на специални поръчки,
производство започва само след получаване на плащането за надолу. 50% преди раждането. Връщане и замяна са изключени за поръчкови изделия

Наем на такси: самите плюс правната ДДС разбере. (В момента 19%), пакетиране и доставка на разходите. Наемната цена включва и
окончателното почистване на наетите стоки и аксесоари.
Транспортиране на стоки под наем: се извършва от UPS пратки или друго сравнимо корабната компания от търговския офис във Франкфурт
/ Майн. Доставката на стоките се наемат обикновено протича един работен ден преди началото на наема, освен ако не е уговорено друго.

Доставка и плащане на наем: Таксата се дължи наем, след завръщането на стоките под наем, в срок от 14 дни от датата на издаване на
фактурата. Ние изчислихме наем нашите цени без отстъпка и следователно не дава никакви удръжки.

Връщане на стоките под наем: Наемателят се задължава да върне под наем стоките, включително аксесоари в добро време. Наем на продукти трябва да бъдат върнати на
собственика на земята не по-късно от 3 работни дни след изтичането на срока, отдаване под наем. В случай на неизпълнение на задълженията в замяна, в противен случай
ще бъдат заявени по подразбиране такси.

Авторско право: фирмени Сабо ракетни опаковки могат да бъдат подведени под отговорност за нарушаване на авторски права и права на
собственост върху доставените документи, като например: не да се поема отговорност за букви, лога, рисунки, снимки и др Всички искове срещу
Сабо ракета пакети с мотива, на такова нарушение на правата, се поемат директно от клиента.

Цени: Когато се появи нова ценова листа, старата ценова листа губи своята валидност. В същото време, ние си запазваме правото да прави промени в цените, в
резултат на пазарните условия.

Оплаквания: Срокът за отмяна / замяна на потребителите в съответствие с § 355 (2) BGB е 14 дни от датата на известие за доставка / фактура. В
рамките на този период, неизползваните стоки могат да бъдат върнати за нас в оригиналните им опаковки. Завръщането на употребявани стоки е
изключено! Само след проверка на върнатите стоки, стойността на стоките, ще бъдат възстановени. Опаковане и разходите за доставката са
невъзстановими. Разходите за връщане са за сметка на потребителя. Няма право на отмяна или замяна на сделки с предприемачи и / или
стопанските оператори.

щети Транспорт: Оплакванията трябва да бъдат направени изключително отговорен куриерската услуга и се отчитат там за възстановяване с
помощта на доклад за щети.

отговорност: Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на нашите статии или е възможно загуба на печалба поради непреодолима сила, като например неблагоприят
метеорологични условия, липсващи или недостатъчно обучен персонал, преместване
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или отмяна на събитието, липсва одобрение бар и т.н. Нито искове за щети, нито намаление на наема може да се твърди тук. Елементът под наем,
трябва да се тестват преди употреба и оплаквания или неясноти трябва да бъдат съобщени незабавно на наемодателя. Постъпилите жалби в
последствие не могат да бъдат взети под внимание. Елементът под наем е собственост на собственика на земята. В случай на умишлено повреждане
или загуба на стоките под наем, наемателят е напълно отговорен.

Гаранция: 2 години от датата на покупката, срещу дефекти, причинени от неправилно боравене с материала или дефекти на материала. Гаранционни оплаквания в случай на
неправилна работа, използване или съхранение, както и в случай на собствена преработка или монтаж и демонтаж.

Запазване на собственост: Доставената стока остават наша собственост до пълното изплащане.

Място на изпълнение: Франкфурт / Майн е с място на изпълнение и се съгласи мястото на юрисдикция за всички права и задължения,
произтичащи от сделки, извършвани с нас.

Профил на компанията:

Ракета пакети напитки раница Systems регистрирания
притежател: Dezső Сабо Sossenheimer Weg 48
D-65929 Франкфурт / Майн, Германия

E-Mail: info@rocketpacks.de Телефон:
+49 (0) 69 95297708 Факс .: +49 (0) 69
95297709
Бизнес обекта:
Производство и търговия с напитки Раници & Vendor тави
Банкова информация:

Postbank AG, 60320 Frankfurt
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

От 2019
Ние си запазваме правото да прави промени
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