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Basis 15 Liter „Niet-koolzuurhoudende dranken“
Universele drankenrugzak, met goede isolatie (tot 2 uur). Rugzakhoes identiek aan de Premium-modellen. Maar
voorzien van kunststof drankcontainer 15 liter. Kan worden gebruikt voor stille dranken, warm en koud.
Voordelige startersdrankrugzak!

Standaard kraan
Afbeelding: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

Flexibele reclamedecoratie van
papieren afdrukken achter folie

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Gewicht (niet geladen): 3,8 Kg
- Advertising Surface (zichtbaar folie oppervlak): H 44,5 x L 60 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 120-300 ml (rand Ø 64-83 mm)
Optioneel: Verlenging van stof voor gebruik met meermalige cups, prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: voedselgeschikt plastic (PE), 15-L inhoud
- Verkopersschort incl. 3 voortassen (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 269,00
Prijs/eenheid: EUR 299,00
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Basis 15 Liter „Koolzuurhoudende dranken“
Universele drankenrugzak, met goede isolatie (tot 2 uur). Rugzakhoes identiek aan de Premium-modellen. Maar
voorzien van kunststof drankcontainer 15 liter. Kan worden gebruikt voor stille dranken, warm en koud als
evenals voor koolzuurhoudende dranken. Voordelige startersdrankrugzak!

Standaard kraan
Afbeelding: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

Handbediende luchtpomp
bevestigd aan rugzakharnas

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Gewicht (niet geladen): 3,8 Kg
- Advertising Surface (zichtbaar folie oppervlak): H 44,5 x L 60 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 120-300 ml (rand Ø 64-83 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: voedselgeschikt plastic (PE), 15-L inhoud
- Handbediende luchtpomp als drukapparaat (geschikt voor elk soort drank)
- Verkopersschort incl. 3 voortassen (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 339,00
Prijs/eenheid: EUR 379,00
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Premium 5 Liter "Niet-koolzuurhoudende dranken"
De kleine versie van universeel toepasbare drankrugzakken. Stevige, robuuste drankenrugzak met laag gewicht en
goede isolatie (tot 2 uur). Te gebruiken voor alle "stille" dranken, warm en koud. Geschikt voor
ongecompliceerde en snelle drankservice.

Verkopersschort incl. 3 voortassen

Standaard kraan

Afbeelding: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan
Flexibele reclamedecoratie door
papieren inlegvel achter folie

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Gewicht (niet geladen): 4,0 Kg
- Advertising Surface (zichtbaar folie oppervlak): H 30,5 x L 64,5 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 90-150 ml (rand Ø 57-73 mm)
- Drankcontainer: AFG-container NC (staal), door zwaartekracht gevoed, inhoud van 5 liter

- Verkopersschort incl. 3 voortassen (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 299,00
Prijs/eenheid: EUR 339,00
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Premium 5 liter "koolzuurhoudende dranken"
De kleine versie van universeel toepasbare drankrugzakken. Stevige, robuuste drankenrugzak met laag gewicht en
goede isolatie (tot 2 uur). Kan worden gebruikt om alle soorten "koolzuurhoudende en stille" dranken te serveren,
warm en koud. Geschikt voor ongecompliceerde en snelle drankenservice.

Verkopersschort incl. 3 voortassen

Standaard kraan

Afbeelding: Productkenmerken
voor koolzuurhoudende dranken

Premium kraan
Flexibele reclamedecoratie door
papieren inlegvel achter folie

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Gewicht (niet geladen): 4,0 Kg
- Advertising Surface (zichtbaar folie oppervlak): H 30,5 x L 64,5 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 90-150 ml (rand Ø 57-73 mm)
- Drankcontainer: AFG-container NC (staal), inhoud van 5 liter
- Handbediende luchtpomp als drukapparaat (geschikt voor elk soort drank)
- Verkopersschort incl. 3 voortassen (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 369,00
Prijs/eenheid: EUR 409,00

7

Premium 11 Liter „Niet-koolzuurhoudende dranken“
Absoluut solide, robuuste drankenrugzak met laag gewicht en goede isolatie (tot 3 uur). Kan worden gebruikt voor alle
soorten "niet-koolzuurhoudende" dranken, warm en koud. Geschikt voor een ongecompliceerde en snelle drank
dienst. Eenvoudige bediening, snel bijvullen en reinigen!

Standaard kraan

Illustratie: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

Bekerdispenser

voor wegwerpbekers 120-300 ml

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Gewicht (niet geladen): 5,5 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 44,5 x L 60 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 120-300 ml (rand Ø 64-83 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: AFG-container NC (staal), met zwaartekracht gevoed, inhoud 11 liter (3 US-gallons)
- Verkopersschort incl. 3 voortassen (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 359,00
Prijs/eenheid: 399,00 EUR
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Premium 11 liter "koolzuurhoudende dranken"
Absoluut solide, robuuste drankenrugzak met laag gewicht en goede isolatie (tot 3 uur). Kan worden gebruikt voor alle
soorten "koolzuurhoudende en niet-koolzuurhoudende" dranken, warm en koud. Geschikt voor een ongecompliceerde

en snelle drankservice. Eenvoudige bediening, snel bijvullen en reinigen!

Standaard kraan
Afbeelding: Productkenmerken
voor koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

Handbediende luchtpomp
als drukapparatuur

* Verdere druktoebehoren op aanvraag*

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Gewicht (niet geladen): 5,5 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 44,5 x L 60 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 120-300 ml (rand Ø 64-83 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: AFG Container NC (staal), inhoud 11 liter (3 US-gallons)
- Handbediende luchtpomp als drukapparaat (geschikt voor elk soort drank)
- Verkopersschort incl. 3 voortassen (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 429,00
Prijs/eenheid: EUR 469,00
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Pro 11 Liter „Niet-koolzuurhoudende dranken“
Het al jaren beproefde, ultieme mobiele tapapparaat voor professionele drankenservice. Bijzonder robuuste,
duurzame en sterk isolerende (tot 4 uur) rugzakconstructie. Geschikt voor universele toepassing
afgifte van niet-koolzuurhoudende dranken, warm en koud.

Professionele drankrugzak
Isolatie tot 4 uur

Standaard kraan

Illustratie: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan
Pro 11-liter, zorgt voor een
professionele uitstraling van het merk

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 52 x B 35 x D 35 cm
- Gewicht (niet geladen): 6,5 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 43 x L 79 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 120-300 ml (rand Ø 64-83 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: AFG-container NC (staal), met zwaartekracht gevoed, inhoud 11 liter (3-USGallons)

- Speciale rugzakhoes: versterkte constructie door aluminium stutten die in de rug zijn verwerkt
- Isolatie Plus, tot 4 uur of langer door de extra iso-afdekking voor drankcontainer
- Verkopersschort incl. 3 voortassen (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 429,00
Prijs/eenheid: EUR 469,00
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Pro 11 Liter „Koolzuurhoudende dranken“
Het al jaren beproefde, ultieme mobiele tapapparaat voor professionele drankenservice. Bijzonder robuuste,
duurzame en sterk isolerende (tot 4 uur) rugzakconstructie. Geschikt voor universele toepassing.
Kan worden gebruikt voor alle soorten dranken "koolzuurhoudend en niet-koolzuurhoudend, warm en koud.

Professionele drankrugzak
Isolatie tot 4 uur

Afbeelding: Productkenmerken
voor koolzuurhoudende dranken

Standaard kraan

Pro 11-liter, zorgt voor een

Premium kraan

professionele uitstraling van het merk

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 52 x B 35 x D 35 cm
- Gewicht (niet geladen): 6,5 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 43 x L 79 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 120-300 ml (rand Ø 64-83 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: AFG Container NC (staal), inhoud 11 liter (3-USGallons)
- Handbediende luchtpomp als drukapparaat (geschikt voor elk soort drank)
- Speciale rugzakhoes: versterkte constructie door aluminium stutten die in de rug zijn verwerkt
- Isolatie Plus, tot 4 uur of langer door de extra iso-afdekking voor drankcontainer
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: 499,00 EUR
Prijs/eenheid: EUR 549,00
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Pro 19 Liter „Niet-koolzuurhoudende dranken“
Het al jaren beproefde, ultieme mobiele tapapparaat voor professionele drankenservice als XL PLUS SIZE. Bijzonder
robuuste, duurzame en sterk isolerende (tot 4 uur) rugzakconstructie. Geschikt voor
alle soorten niet-koolzuurhoudende dranken warm en koud afgeven.

De XL-variant van
Mobiele drankenservice!

Standaard kraan
Illustratie: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Standaardkleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 72 x B 35 x D 35 cm
- Gewicht (niet geladen): 8,5 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 63 x L 77,5 cm

- Bekerdispenser: Zand/Wit, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 350-710 ml (rand Ø 82-98 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: AFG-container NC (staal), met zwaartekracht gevoed, inhoud 19 liter (5-USGallons)

- Speciale rugzakhoes: versterkte constructie door aluminium stutten die in de rug zijn verwerkt
- Isolatie Plus, tot 4 uur of langer door de extra iso-afdekking voor drankcontainer
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: 509,00 EUR
Prijs/eenheid: EUR 549,00
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Pro 19 Liter „Koolzuurhoudende dranken“
Het al jaren beproefde, ultieme mobiele tapapparaat voor professionele drankenservice als XL PLUS SIZE. Bijzonder
robuuste, duurzame en sterk isolerende (tot 4 uur) rugzakconstructie. Geschikt voor
schenken alle soorten koolzuurhoudende en niet-koolzuurhoudende dranken, warm en koud.

De XL-variant van
Mobiele drankenservice!

Standaard kraan
Afbeelding: Productkenmerken
voor koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

Handbediende luchtpomp
als drukapparatuur

* Verdere druktoebehoren op aanvraag*

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 72 x B 35 x D 35 cm
- Gewicht (niet geladen): 8,5 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 63 x L 77,5 cm

- Bekerdispenser: Zand/Wit, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 350-710 ml (rand Ø 82-98 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer: AFG Container NC (Staal), inhoud 19-Liter (5-USGallons)
- Handbediende luchtpomp als drukapparaat (geschikt voor elk soort drank)
- Speciale rugzakhoes: versterkte constructie door aluminium stutten die in de rug zijn verwerkt
- Isolatie Plus, tot 4 uur of langer door de extra iso-afdekking voor drankcontainer
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 579,00
Prijs/eenheid: 629,00 EUR
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Kombi 2x 11 Liter „Niet-koolzuurhoudende dranken“
Mobiel tapsysteem voor de Professionele Drankenservice. Hiermee serveer je 2 soorten drankjes uit een
rugzaksysteem. Bijzonder robuuste, duurzame en sterk isolerende (tot 4 uur) rugzakconstructie.
Versie is geschikt voor afgifte van niet-koolzuurhoudende dranken, warm en koud.

Standaard kraan

Illustratie: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan
2 apart geïsoleerd
drankverpakkingen 11 liter

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 52 x B 52 x D 32 cm
- Gewicht (niet geladen): 11,0 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 44 x L 91 cm

- Bekerdispenser: Zand/Wit, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 350-710 ml (rand Ø 82-98 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer (2x): AFG Container NC (Staal), Gravity-Fed, inhoud 11-Liter (3 US-Gallons)
- Speciale rugzakhoes: versterkte constructie door aluminium stutten die in de rug zijn verwerkt
- Isolatie Plus, tot 4 uur of langer door de extra iso-afdekking voor drankcontainer
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: EUR 549,00
Prijs/eenheid: 639,00 EUR
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Kombi 2x 11 Liter „Koolzuurhoudende dranken“
Mobiel tapsysteem voor de Professionele Drankenservice. Hiermee serveer je 2 soorten drankjes uit een
rugzaksysteem. Bijzonder robuuste, duurzame en sterk isolerende (tot 4 uur) rugzakconstructie. Versie is geschikt
voor de uitgifte van alle soorten koolzuurhoudende en niet-koolzuurhoudende dranken, warm en koud.

Standaard kraan

Illustratie: Productkenmerken
voor koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

2 apart geïsoleerd
drankverpakkingen 11 liter

Handbediende luchtpomp
als drukapparatuur

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 52 x B 52 x D 32 cm
- Gewicht (niet geladen): 11,0 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 44 x L 91 cm

- Bekerdispenser: Zand/Wit, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 350-710 ml (rand Ø 82-98 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer (2x): AFG Container NC (Staal), inhoud 11-Liter (3 US-Gallons)
- Handbediende luchtpomp incl. T-Coupler als drukapparaat (geschikt voor elke soort drank)
- Speciale rugzakhoes: versterkte constructie door aluminium stutten die in de rug zijn verwerkt
- Isolatie Plus, tot 4 uur of langer door de extra iso-afdekking voor drankcontainer
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: 639,00 EUR
Prijs/eenheid: EUR 719,00
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Kombi 2x 15 Liter „Niet-koolzuurhoudende dranken“
Mobiel doseersysteem met twee kunststof containers (PE) die onafhankelijk van elkaar geleegd kunnen worden. Met dit
compacte drankrugzakmodel kunnen twee verschillende drankjes tegelijk worden geserveerd. Isolatie tot 2 uur. Versie is
geschikt voor het schenken van niet-koolzuurhoudende dranken, warm en koud. Laag gewicht en hoog draagvermogen
zorgen voor een ongecompliceerde drankenservice. Snel tanken en laten we beginnen met de service…

Compacte drankrugzak met
twee drankcontainers van elk 15
liter, gemaakt van kunststof

Standaard kraan
Illustratie: Productkenmerken voor
niet-koolzuurhoudende dranken

Premium kraan

Lichtgewicht rugzak
Hoge laadcapaciteit

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 52 x B 36 x D 40 cm
- Gewicht (niet geladen): ca. 6,0 kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 43,5 x L 87,5 cm

- Bekerdispenser: Zand/Wit, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 350-710 ml (rand Ø 82-98 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer (2x): Voedsel/drank geschikt kunststof (PE), inhoud 15 Liter
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: 399,00 EUR
Prijs/eenheid: EUR 429,00
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Kombi 2x 15 Liter „Koolzuurhoudende dranken“
Mobiel doseersysteem met twee kunststof containers (PE) die onafhankelijk van elkaar geleegd kunnen worden. Met dit
compacte drankrugzakmodel kunnen twee verschillende drankjes tegelijk worden geserveerd. Isolatie tot 2 uur. Versie is
geschikt voor het schenken van niet-koolzuurhoudende dranken, warm en koud. Een laag gewicht en een hoog laadvermogen
zorgen voor een ongecompliceerde drankenservice. Bij gebruik van de luchtpomp met T-Coupler, de rugzak
is geschikt voor de uitgifte van koolzuurhoudende dranken.

Door gebruik van de luchtpomp
ook geschikt voor CO2 werking!

Standaard kraan
Afbeelding: Productkenmerken
voor koolzuurhoudende dranken

Lichtgewicht rugzak
Hoge laadcapaciteit
Premium kraan

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 52 x B 36 x D 40 cm
- Gewicht (niet geladen): ca. 6.5 kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 43,5 x L 87,5 cm

- Bekerdispenser: Zand/Wit, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 350-710 ml (rand Ø 82-98 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer (2x): Voedsel/drank geschikt kunststof (PE), inhoud 15 Liter
- Handbediende luchtpomp incl. T-Coupler als drukapparaat (geschikt voor elke soort drank)
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld
Uitrusting incl. Standaard
Kraanapparatuur incl. Premium kraan

Prijs/eenheid: 479,00 EUR
Prijs/eenheid: 509,00 EUR
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Kombi 2x 5 Liter „Niet-koolzuurhoudende & koolzuurhoudende dranken“
Drankrugzak met isolatie (tot 2 uur). Voor het serveren van twee soorten producten uit een rugzak. Bij voorkeur
geschikt voor koude dranken. Gravity-Fed werking van niet-koolzuurhoudende dranken, geen noodzaak om extra
drukapparatuur te gebruiken. Uitgifte van koolzuurhoudende dranken, extra drukapparatuur moet worden bediend.
De Mechanische Luchtpomp met T-Coupler is hiervoor de meest geschikte methode. Ideaal
voor snelle drankenservice!

Serveren van 2 soorten dranken

uit één rugzak…

Illustratie:

Illustratie:

Productkenmerken voor niet-

Productkenmerken voor:
Koolzuurhoudende dranken

koolzuurhoudende dranken

…bij voorkeur geschikt
voor koude dranken!

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Gewicht (niet geladen): 2,0 Kg
- Advertising Surface (zichtbaar folie oppervlak): H 30,5 x L 64,5 cm

- Bekerdispenser: transparant, kunststof, geschikt voor wegwerpbekers 120-300 ml (rand Ø 64-83 mm)
Optioneel: Verlengstuk van stof voor gebruik met herbruikbare cups. Prijs EUR 9,00/stuk
- Drankcontainer (2x): Voedsel/drank geschikt kunststof (PE), inhoud 5 Liter
- Handbediende luchtpomp incl. T-Coupler als drukapparaat (geschikt voor elke soort drank)
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld

Apparatuur “niet-koolzuurhoudende dranken”
Apparatuur “koolzuurhoudende dranken”

Prijs/eenheid: EUR 249,00
Prijs/eenheid: EUR 349,00
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Drink-Pack-Fun 5 Liter
"Niet-koolzuurhoudende/koolzuurhoudende dranken"
Eenvoudige drankrugzak, met matige isolatie, geschikt voor elke leuke gelegenheid. Bij voorkeur geschikt voor koude
dranken. Voor stille dranken werkt het legen via Gravity-Fed - geen extra drukaccessoires
vereist. Bij gebruik van de rugzak met koolzuurhoudende dranken heeft de Mini-Air-Pump:

worden bediend als

druk accessoire.

Afbeelding: Productkenmerken voor

Illustratie: Productkenmerken voor

koolzuurhoudende dranken

niet-koolzuurhoudende dranken

Werking met mini-luchtpomp

als drukapparatuur

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER (kleur ROOD – resterende voorraad, Materiaal Nylon)

- Afmetingen rugzak: H 36 x B 27 x D 17 cm
- Gewicht (niet geladen): 1,4 Kg
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 31 x L 46 cm

- Drankcontainer: Voedsel/drank geschikt kunststof (PE), inhoud 5 Liter
- Bekerhouder op schouderband (ideaal voor 200 ml bekers)

- Benodigd voor CO2-bedrijf: Mini-luchtpomp (mechanisch, handbediening)
Apparatuur "niet-koolzuurhoudende dranken"
Apparatuur "koolzuurhoudende dranken"

Prijs/eenheid: EUR 79,00
Prijs/eenheid: EUR 99,00
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Party-Pack voor 5-Liter Bierblikjes van Supermarkt …
eenvoudige drankrugzak, met matige isolatie (rugzak zoals Drink-Pack-Fun), kan gebruikt worden voor 5 liter
bierblikjes uit de supermarkt. Levering incl. blikklem en tappen voor bierblik, aangesloten drankleiding met standaard
eenhandskraan en mini-luchtpomp als drukapparatuur.

Te gebruiken met alle standaard 5-liter aluminium bierblikken!

Leveringsomvang: Party-Pack
voor 5-liter ALU bierblik

5 liter bierblikje

Productkenmerken/technische gegevens:

* Geleverd zonder Bierblikje *
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: SLVER (kleur ROOD – resterende voorraad, Materiaal Nylon)

- Afmetingen rugzak: H 36 x B 27 x D 17 cm
- Gewicht (niet beladen): 1,0 Kg (beladen ca. 7 Kg)
- Advertentieoppervlak (zichtbaar folieoppervlak): H 31 x L 46 cm

- Doseerset: eenhandskraan, standpijp, blikklem, mini-luchtpomp (zie afbeelding hierboven in het midden)
- Becherhalterung am Schultergurt (ideaal voor 200 ml Trinkbecher
- Bekerhouder op schouderband (ideaal voor 200 ml bekers)

Prijs/eenheid: 89,00 EUR
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Rocket Tower – Enkel 3 Liter
Rocket Tower Single is het hoogtepunt voor evenementencatering. Voorzien van één onbreekbare drankbuis van
kunststof (PE), inhoud buis 3 liter. Inclusief interne koeling (IceTube) en tapapparaat is deze ultralichte rugzak de
blikvanger en …

gegarandeerde omzet voor indoor Event-Catering!

Uw merkimago
optimaal vertegenwoordigd

Voor gebruik met Ice-Tube
slechts 2 liter inhoud van de

drank buis

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 60 x B 32 x D 11 cm
- Lengte drankslang: 70 cm (met kalibratie per liter) en inclusief dranklijn met tap
- Lengte ijsbuis: 60 cm
- Gewicht (ongevuld): 1,7 Kg

- Reclame oppervlak: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld

Prijs/eenheid: EUR 189,00
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Rakettoren – Tweeling 2x 3 Liter
Rocket Tower Single is het hoogtepunt voor evenementencatering. Voorzien van twee onbreekbare dranktubes van
kunststof (PE), inhoud van elke tube 3 liter. Inclusief interne koeling (IceTube) en tapapparaat is deze ultralichte rugzak
de blikvanger en …

gegarandeerde omzet voor indoor Event-Catering!
Uw merkimago
optimaal vertegenwoordigd

Voor gebruik met Ice-Tube
slechts 2 liter inhoud van de

drank buis

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 60 x B 32 x D 11 cm
- Lengte drankslang: 70 cm (met kalibratie per liter) en inclusief dranklijn met tap
- Lengte ijsbuis: 60 cm
- Gewicht (ongevuld): 2,7 Kg

- Reclame oppervlak: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (L ca. 140 cm) * Niet afgebeeld

Prijs/eenheid: EUR 299,00
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Twin Pack – Blikjes & Flessen Rugzak
De geïsoleerde Twin Pack is het ideale mobiele distributiesysteem voor commerciële drankblikken en -flessen (PET of
glas) tot 500 ml, evenals verpakte producten uit de food en non-food sector. Uitermate geschikt om promotie- en
verkoopcapaciteiten aan te vullen en te vergroten. Eenvoudig vullen en hanteren!

De Twin Pack kan worden omgebouwd tot een drankrugzak om in kopjes te serveren.
Vraag ons gerust naar oplossingen en prijzen.

2-kamerapparaat met laadcapaciteit
voor 15 blikken of flessen

tot 500 ml elk

Twin Pack met afvalzak voor
verwijdering van lege container

Flexibel uitwisselbaar
reclameboodschappen!

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen rugzak: H 60 x B 35 x D 30 cm
- Gewicht (ongevuld): 4,0 Kg

- Advertentieoppervlak (achterzijde): H 52 x B 30 cm
- Advertentieoppervlak: 2x H 38 x B 22 cm
- Verkopersschort incl. 3 voorzakken (materiaal en kleur hetzelfde als rugzak)
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (niet afgebeeld). Afvalzak (linksboven afgebeeld).

Prijs/eenheid: EUR 269,00

(Vuilniszak - Prijs/Eenheid EUR 49,00)

23

BT4002 – Verkopersblad aan boord met deksel
Insulated Vendor's Tray is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Hoogwaardige materialen en afwerking zorgen voor
stabiliteit en duurzaamheid. Afneembaar opklapbaar deksel, schoudergordelsysteem met verstelbare schouderpad in de rug
kruiselings, zorgen voor het hoogste draagcomfort. Met twee zijvakken aan de buitenkant voor serviceaccessoires of geldstroperij.
Voorkant en deksel (binnenkant) kunnen voor reclamedoeleinden worden gedecoreerd. Bij gebruik van de Tray met deksel

ook geschikt voor distributie van ijsproducten!

15-gaats inzetstuk voor het stabiliseren
van blikjes, flessen en kopjes

Ergonomisch schouderbandsysteem

Gat-Ø 70 mm, hoogte 50 mm

met verstelbaar schouderstuk

Inlay (ruimteverdeler),
houdt de lade netjes
Flexibel wisselen van
Opklapbaar deksel volledig verwijderbaar

reclame berichten

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen dienblad: H 20 x B 39 x D 39 cm
- Gewicht (ongevuld): 2,2 Kg

- Netto volume: 25 liter
- Reclameoppervlak (voorzijde): H 13 x B 69 cm
- Reclame oppervlak (binnenkant deksel): H 12 x B 31 cm

- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (niet afgebeeld).

Uitrusting met inlay (ruimteverdeler) Prijs/eenheid: EUR 149,00
15-gaats inzetstuk
Prijs/eenheid: EUR 19.00
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BT4003 – Vendor's Tray On Board XL met deksel
Insulated Vendor's Tray is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Hoogwaardige materialen en afwerking zorgen
voor stabiliteit en duurzaamheid. Afneembaar opklapbaar deksel, schoudergordelsysteem met verstelbare schouderpad in de
rug kruiselings, zorgen voor het hoogste draagcomfort. Met twee zijvakken aan de buitenkant voor serviceaccessoires of
geldstroperij. Voorkant en deksel (binnenkant) kunnen worden gedecoreerd voor reclamedoeleinden. Bij gebruik van de Tray
met deksel ook geschikt voor het uitdelen van ijsproducten!

Bijzonder geschikt voor gebruik met blikken & flessen van 500 ml!

15-gaats inzetstuk voor het stabiliseren
van blikjes, flessen en kopjes

Ergonomisch schouderbandsysteem

Gat-Ø 70 mm, hoogte 50 mm

met verstelbaar schouderstuk

Flexibel wisselen van

reclame berichten

Inlay (ruimteverdeler),
houdt de lade netjes

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen dienblad: H 30 x B 39 x D 39 cm
- Gewicht (ongevuld): 3,0 Kg

- Netto volume: 40 liter
- Reclameoppervlak (voorzijde): H 23 x B 69 cm
- Reclame oppervlak (binnenkant deksel): H 12 x B 31 cm

- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (niet afgebeeld).

Uitrusting met inlay (ruimteverdeler) Prijs/eenheid: EUR 169,00
15-gaats inzetstuk
Prijs/eenheid: EUR 19.00
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BT4001 – Verkopersblad Klassiek met deksel
Hoge capaciteit Vendor's Tray, thermisch geïsoleerd, voor een breed scala aan toepassingen. Hoogwaardige materialen en afwerking
zorgen voor stabiliteit en duurzaamheid. Afneembaar opklapbaar deksel, schoudergordelsysteem met verstelbare schouderpad in de
rug kruiselings, zorgen voor het hoogste draagcomfort. Met twee zijvakken aan de buitenkant voor serviceaccessoires of geldstroperij.
Voorkant en deksel (binnenkant) kunnen worden gedecoreerd voor reclamedoeleinden. Wanneer

gebruik de Tray met deksel ook geschikt voor het uitdelen van ijsproducten!

Verkoperslade met hoge capaciteit

met isolatie

Inlay (ruimteverdeler) sluitplaten

de lade netjes

24-gaats inzetstuk

Flexibele wijziging van advertenties

Gat-Ø 70 mm, hoogte 50 mm

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmetingen dienblad: H 23 x B 57 x D 41 cm
- Gewicht (ongevuld): 2,8 Kg

- Netto volume: 45 liter
- Advertentieoppervlak (voorzijde): H 14 x B 50 cm
- Reclame oppervlak (binnenkant deksel): 2x H 20 x B 50 cm

- Advertising Surface (zijtassen): 2x H 12 x B 34 cm
- Optioneel accessoire: Promotion-Flagg incl. telescoopstok (niet afgebeeld).

Uitrusting met inleg (2x roomdivider) Prijs/eenheid: EUR 199,00
24-gaats inzetstuk
Prijs/eenheid: EUR 29,00
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EVT2010 – IJszak incl. 2 koelelementen
Thermisch geïsoleerde ijszak met twee koelelementen inbegrepen. Flexibele 4-delige kamerindeling aan de binnenkant, twee
zijvakken aan de buitenkant, verstelbare schouderriem met textielbescherming. Opklapbaar deksel met weerbescherming
aan de zijkanten en magnetische sluiting. Ideaal voor de distributie van ijs of andere diepvriesproducten.

Weer- / Interferentie
Bescherming

Ideaal voor ijs
Verdeling

4-delig kamerapparaat

Inclusief 2 koelelementen

Flexibele wijziging van advertenties

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: vrachtwagenzeil (641 COMPLAN origineel)
- Kleur: ZILVER
- Afmeting tas: H 37 x B 25,5 x D 25 cm
- Gewicht (incl. Koelelementen): 3,2 Kg (Gewicht excl. Koelelementen 1,4 Kg)
- Netto volume: 20 liter
- Advertentieoppervlak (voorzijde): H 15,5 x B 33 cm

Inclusief tas 2 VAMUS Koelelementen VAMUS
Koelelement -21°C, 28x20x2 cm

Prijs/eenheid: 129,00 EUR
Prijs/eenheid: EUR 12,00
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EB4003 – IJsautomaat met schuifdeksel
Ergonomisch ontworpen traymodel van de leverancier, dubbelwandig met panelen van schuimmateriaal voor betere isolatie.
Voorzien van 4-punts schouderbandsysteem. Praktisch schuifdeksel (afneembaar), voorkomt snelle temperatuur
verlies in het interieur en zorgt voor een optimale wegligging.

Ideaal voor IJs en andere diepvriesproducten!

IJsbakje met
schuifdeksel, 4-punts schouder

riem en foliezak

IJsbakje excl.
Foliezak en schuifdeksel
Ergonomische 4-punts

Schouder riem

Schuifdeksel afneembaar

Productkenmerken/technische gegevens:
Kleur wit
Materiaal: PE-kunststof

Afmeting buiten: L60cm x H22,5cm x D33cm
Afmeting binnen: L55cm x H19,5cm x D29cm Netto
inhoud: ca. 31 Liter
Gewicht (ongevuld): ca. 3,4 kg
Advertising Surface (front): Kan worden gedecoreerd met stickers of met frontfolie voor flexibele reclame-inzetstukken.

IJsbakje incl. schuifdeksel & 4-punts riem:
scheidingstekens (set van 3 stuks):
Foliezak L63,5 x H16,5 cm (binnenkant L59 x H16,5 cm)

Prijs/eenheid: EUR 199,00

Prijs/eenheid: EUR 9,00
Prijs/eenheid: EUR 19.00
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VB4004 - Vending Box voor leveranciers
Ergonomisch ontworpen traymodel van de verkoper, gemaakt van onderhoudsvriendelijke kunststof, zeer licht in zijn eigen gewicht. Uitgerust

met 4-punts schouderriemsysteem. Koeling van de goederen door ijsblokjes mogelijk!

- Flexibel toepasbare Vendor Tray gemaakt van volledig plastic Illustratie excl. Foliezak

Afbeelding zonder scheidingstekens

Illustratie incl. Foliezak voor
flexibele reclamedecoratie

Afbeelding met 16-gaats inzetstuk

Afbeelding met twee scheidingstekens

Productkenmerken/technische gegevens:
Standaard Kleur: Wit Aluminium (RAL9006)
Materiaal: Kunststof (Polystyrol)
Afmeting buiten: L60cm / H18cm / D33cm Afmeting
binnen: L55,5cm / H17,5cm / D29cm Netto inhoud:
ca. 28 Liter
Gewicht (ongevuld): ca. 2,3 kg
Advertising Surface (front): Kan worden gedecoreerd met stickers of met frontfolie voor flexibele reclame-inzetstukken.

Verkopersblad incl. 4-punts schouderriem:
16-gaats Inzet:
Scheiders (set van 3 stuks):
Foliezak L63,5 x H16,5 cm (binnenkant L59 x H16,5 cm)

Prijs/eenheid: EUR 149,00
Prijs/eenheid: EUR 19.00
Prijs/eenheid: EUR
9.00
Prijs/eenheid: EUR 19.00
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Laptop-Supporter – twee formaten beschikbaar
Comfortabel, mobiel werkonderlegger voor notebooks/laptops, met verstelbaar schouderriemsysteem gekruist op de
rug. De XL-versie met schoudervullingen en meer brede banden. Ergonomische constructie. Meegeleverd VELCRO
strips bevestigen het apparaat aan het werkblad en garanderen een optimale hantering.

Laptop-Supporter XL

Laptop-Supporter Standaard
voor apparaten 11“- 14“

Afbeelding standaardversie

voor apparaten 15“- 18“

Afbeelding XL-versie

Riemsysteem XL-model

Riemsysteem standaardmodel

Uitrusting/Technische gegevens voor Standaard (apparaten 11”-14”)

- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: Zilver/Zwart
- Afmeting: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Gewicht: 0,8 Kg

Prijs/eenheid: EUR 69,00

Uitrusting/Technische gegevens voor XL (apparaten 15"-18")

- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: Zilver/Zwart
- Afmeting: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Gewicht: 1,0 Kg

Prijs/eenheid: EUR 79,00
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LaptopSupporterBag - 2-in-1 model
Gestoffeerde hoes voor notebook/laptop, kan in een paar eenvoudige stappen worden omgebouwd tot een mobiel bureau. Brede, aan de
achterkant gekruiste schouderbanden zorgen voor stabiliteit en comfort. Meegeleverde VELCRO-strips fixeren de desc op het werkblad en
garanderen een optimale hantering. Folie-Bag binnenkant van het deksel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Draagtas en…

Brede schouderbanden met

Mobiel bureau
en draagtas voor
Notebook/Laptop 11“-18“

verstelbare schoudervullingen

Klittenbandstrepen stabiliseren
het apparaat op het bureau

… mobiel bureau in één

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Kleur: ZILVER/ZWART
- Afmeting: L 40 x D 39/35,5 x H 9 cm
- Gewicht: 1,6 Kg
- Reclameoppervlak (Foil-Bag): H 30 x B 34 cm

Prijs/eenheid: EUR 119,00
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Promotietas – individuele advertentiemogelijkheid
Functionele, veelzijdig inzetbare schoudertas, gemaakt van duurzaam vrachtwagenzeil met comfortabele schouderriem,
verstelbaar en gewatteerd. Individuele promotionele decoraties met papieren inzetstukken aan de voorkant en omslag
aan de buitenkant.

Binnenaanzicht

Promotie tas:

Vanaf aantal 100 stuks ook
verkrijgbaar in andere kleuren!

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Dekzeil (641 COMPLAN Original)
- Standaardkleur: ZILVER (enkele restanten Geel, Groen, Blauw)
- Afmeting tas: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Gewicht: 0,8 Kg
- Netto volume: 12 liter
- Reclame oppervlak voorkant/omslag: H 25 x B 38 cm

Prijs/eenheid: EUR 39,00
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PP8001 – Plakkaatpakket (wandelbord)
Ultralichte rugzakconstructie met aluminium versteviging voor stabilisatie van de constructie. Voor uiterst effectieve,
mobiele presentatie van plakkaten/posters. Hoge zichtbaarheid van de reclameboodschap door locatieonafhankelijke,
grote presentatie. Levering bevat Vendor's Apron met drie voorzakken. Vervoerder heeft
handen vrij om productmonsters, folders, enz.

Snel wijzigen van de
reclameboodschap

Verkopersschort met drie
voorvakken voor flyers,
samples, flyers etc.

Productkenmerken/technische gegevens:
- Afmeting: L 126 x B 64 x D 28 cm
- Kleur: ZILVER
- Materiaal: Dekzeil ((641 COMPLAN origineel)
- Verkopersschort met drie voorzakken (kleur en materiaal hetzelfde als Placard Pack)
- Zichtbare advertentieruimte (achterzijde): H 119 x B 83 cm (ca. DIN A0)
- Zichtbare advertentieruimte (boven): H 41 x B 57 cm

- Gewicht: ca. 5,2 kg

Prijs/eenheid: EUR 189,00
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Biertoren Origineel 3 & 5 Liter
Stevige tafeldispenser, geschikt voor bijna elke drank (exclusief alcohol met een hoog percentage). Modern design met
transparante kunststof kraan. Drankbuis van onbreekbaar polycarbonaat, met kalibratie per liter, 360° draaibaar.
Stevige voet kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden en versierd met stickers.

IceTube (Interieurkoeling)

Afbeelding Biertoren 3 Liter

3 & 5 liter toren

Buis 360° draaibaar

Hoogwaardige transparante kraan

Drankbuis gemaakt van
onbreekbaar polycarbonaat

Versie 3 Liter (Artikelnr.: ZS2005/3)

Prijs/eenheid: EUR 119,00

Totale hoogte: 90 cm / Gewicht: 4,0 Kg
Versie 5 Liter (Artikelnr.: ZS2005/5

Prijs/eenheid: 129,00 EUR

Totale Hoogte: 125 cm / Gewicht: 4,4 Kg

Accessoires Optioneel …
Koelelement (IceTube) Binnenkoeling
Gevuld met ijsblokjes en water, houdt het dranken langer vers zonder ze te verdunnen. Bij gebruik met
knipperende ijsblokjes neemt de mate van aandacht aanzienlijk toe...
Artikelnummer: ZS2105/3 Liter Prijs/eenheid: EUR 17,00
Artikelnummer: ZS2105/5 Liter Prijs/eenheid: EUR 19.00
IceBullet in plaats van ijsblokjes (niet afgebeeld) 3
stuks/set voor buis van 3 liter
Prijs/Set van 3: EUR 7,00
5 stuks/set voor 5 liter tube
Prijs/Set van 5: EUR 10,00
Borstel (niet geïllustreerd)
Artikelnummer: ZS2108

Drinkslang van 3 liter
Drinkslang van 5 liter

Prijs/Stück EUR: 12,00
Prijs/Stück EUR: 14,00
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TRITON „Promo“ 5 Liter
Table-Top-Dispenser ... Gelijktijdige drankafgifte vanaf drie tapkranen! Geschikt voor het tappen van alle soorten
dranken, met of zonder koolzuur (liefst koud). Levering incl. reinigingsborstel, koelblok en bak voor snacks zoals frites,
sandwiches etc.
De gebruikte materialen en grondstoffen voldoen aan Verordening (EU) nr. 10/2011 en
Verordening (EU) nr. 1935/2004 en zijn geschikt voor gebruik met voedsel/dranken!

Snackblad

TRITON Promo 5 Liter

Drankcontainer 5 Liter
met kalibratie 3 & 5 Liter

Koelblok

Stevige basis

Tik met schroeven

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Kunststof (geschikt voor gebruik met eten/drinken)

- Totale hoogte: 60 cm
- Inhoud: 5 Liter
- Diameter snacktray: 25 cm
- Gewicht (ongevuld): 2,7 Kg
- Accessoires op aanvraag

Prijs/eenheid: 109,00 EUR
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TRITON „Sky“ 5 Liter
Table-Top-Dispenser ... Gelijktijdige drankuitgifte vanaf drie kranen! Geschikt voor het tappen van alle soorten
dranken, met of zonder koolzuur (liefst koud). Levering incl. reinigingsborstel, Ice-Tube voor ijsblokjes (eventueel ook
te gebruiken met koelblok) en bak voor snacks zoals frites, sandwiches etc.
De gebruikte materialen en grondstoffen voldoen aan Verordening (EU) nr. 10/2011 en
Verordening (EU) nr. 1935/2004 en zijn geschikt voor gebruik met voedsel/dranken!

SKY 5 Liter incl. IJsbuis

SKY 5 Liter (ongevuld)

voor ijsblokjes

Multi-Tap-systeem

Drie tapkranen

Koelblok
(optioneel koelelement)

Productkenmerken/technische gegevens:
- Drankcontainer 5 Liter: Kunststof (geschikt voor gebruik met eten/drinken)
- Ice-Tube voor ijsblokjes: kunststof (geschikt voor gebruik met eten/drinken)

- Totale hoogte: 89,7 cm
- Breedte: 31,9 cm

- Inhoud: 5 Liter
- Diameter dienblad: 25 cm

- Afstand Kraan/voet: 21,5 cm
- Gewicht (ongevuld): 2,8 Kg
- Accessoires op aanvraag

Prijs/eenheid: EUR 119,00
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Artikelnummer: 4160S
Bekerdispenser, Kunststof, Doorzichtig, (Klein)
Classic Small Cup Dispenser, transparant blauw, Nieuwe Flip Cup maakt bijvullen mogelijk zonder de cup te verwijderen, toploaded en zwaartekracht zelfinstellend voor cupmaten 90-150 ml, met randdiameter 57-73 mm, buislengte

406 mm, (geleverd bij wandmontage, één ophanging)

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: kunststof

- Kleur: Transparant (helder)
- Buislengte: 406 mm
- Voor wegwerpbekermaten: 90-150 ml,
- met velgdiameter: 57-73 mm
- Gewicht: 0,3 Kg

Prijs/eenheid: EUR 25,00

Artikelnummer: 3165M
Bekerdispenser, Kunststof, Doorzichtig, (Medium)
Classic Medium Cup Dispenser, transparant blauw, New Flip Cup maakt bijvullen mogelijk zonder de cup te verwijderen,
top-loaded en zwaartekracht zelfinstellend voor cupmaten 120-300 ml, randdiameter 64-83 mm, buislengte
508 mm, (meegeleverd met apparaat voor wandmontage, één ophanging)

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: kunststof

- Kleur: Transparant (helder)
- Buislengte: 508 mm
- Voor wegwerpbekermaten: 120-300 ml,
met randdiameter: 64-83 mm
- Gewicht: 0,4 Kg

Prijs/eenheid: EUR 29,00
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Artikelnummer: 4410M
Bekerdispenser, Kunststof, Zand (Medium/Large)
Pull-Type drankbekerdispenser, voor bijna elke toepassing. Materiaal van onbreekbaar polyethyleen, kleur SAND of
RED (op aanvraag), top-loaded en gravity fed, zelfinstellend, voor cupmaten 350-710ml, velgdiameter
82-98 mm, buislengte 597 mm (meegeleverd met apparaat voor wandmontage, twee ophangingen).

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: Polyethyleen (kunststof)

- Standaardkleur: zand
- Buislengte: 597 mm
- Voor wegwerpbekermaten: 350-710 ml,
met randdiameter: 82-98 mm
- Gewicht: 0,5 Kg

Prijs/eenheid: EUR 59,00

* Dispenser voor kleinere cupmaten op aanvraag!

Artikelnummer: 3250S

Bekerdispenser, roestvrij staal (klein)
Kleine bekerdispenser, roestvrij staal, toploaded en zwaartekracht gevoed, zelfinstellend, voor cupmaten 180-350 ml,
randdiameter 70-86 mm, buislengte 406 mm, (geleverd met wandmontage, één ophanging)

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: roestvrij staal
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 406 mm
- Voor wegwerpbekermaten: 180-350 ml,
met randdiameter: 70-86 mm
- Gewicht: 0,6 Kg

Prijs/eenheid: EUR 46,00

Uitverkoop – 50% korting
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Artikelnummer: 4200M
Bekerdispenser, roestvrij staal (medium)
Middelgrote bekerdispenser, roestvrij staal, toploaded en zwaartekrachttoevoer, zelfinstellend, voor cupmaten
120-300 ml, randdiameter 70-86 mm, buislengte 597 mm, (geleverd met wandmontage, twee ophangingen)

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: roestvrij staal
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- Voor wegwerpbekermaten: 120-300 ml,
met randdiameter: 70-86 mm
- Gewicht: 0,7 Kg

Prijs/eenheid: EUR 54,00

Uitverkoop – 50% korting

Artikelnummer: 4400L

Bekerdispenser, roestvrij staal (groot)
Grote bekerdispenser, roestvrij staal, toploaded en zwaartekracht gevoed, zelfinstellend, voor cupmaten 350-710 ml,
velgdiameter 82-98 mm, buislengte 597 mm (geleverd met wandmontage, twee ophangingen).

Productkenmerken/technische gegevens:
- Materiaal: roestvrij staal
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- voor wegwerpbekermaten: 350-710 ml,
met randdiameter: 82-98 mm
- Gewicht: 0,8 Kg

Prijs/eenheid: EUR 59,00

Uitverkoop – 50% korting
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Multifunctionele bekerdispenser, roestvrij staal (Medium/Large/XL)
Bekerdispenser, roestvrij staal, toploaded en zwaartekracht-gevoed, met chromen deksel, voor wegwerpbekers van papier of
plastic. De velgdiameter van de dispenser is met een schroevendraaier of munt in te stellen op de velgdiameter van
beker. Levering inclusief apparaat voor wandmontage (twee ophangingen).

3200M (gemiddeld)
Technische data:
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- Voor cupmaten: 180-300 ml,
velgdiameter Ø: 56-81 mm
- Gewicht: 0,7 Kg

Uitverkoop – 50% korting

Prijs/eenheid: EUR 58,00
*****

3400L (groot)
Technische data:
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- Voor cupmaten: 350-710 ml,
velgdiameter Ø: 70-98 mm
- Gewicht: 0,8 Kg

Prijs/eenheid: EUR 62,00
*****

3500XL (X-Large)
Technische data:
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm

Uitverkoop – 50% korting

- Voor cupmaten: 950-1360 ml,
velgdiameter Ø: 101-123 mm
- Gewicht: 1,0 Kg

Prijs/eenheid: EUR 76,00
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Bekerdispenser St.-Staal met veer (Medium/Large/XL)
Bekerdispenser met veer, roestvrij staal, voor wegwerpbekers van papier of plastic. De randdiameter van de beker kan worden
aangepast met een schroevendraaier of muntstuk. Levering inclusief apparaat voor wandmontage (twee ophangingen).
Cup Dispenser kan horizontaal, verticaal of 45° worden geïnstalleerd.

3200EV-M

Uitverkoop -

50% korting

Technische data:
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- Voor cupmaten: 180-300 ml,
velgdiameter Ø: 56-81 mm
- Gewicht: 1,1 Kg

Prijs/eenheid: EUR 85,00
*****

3400EV-L
Technische data:
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- Voor cupmaten: 350-710 ml,
met velgdiameter Ø: 70-98 mm

Uitverkoop – 50% korting

- Gewicht: 1,2 Kg

Prijs/eenheid: EUR 92,00
*****

3500EV-XL
Technische data:
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- Voor cupmaten: 950-1360 ml,
velgdiameter Ø: 101-123 mm
- Gewicht: 1,3 Kg

Prijs/eenheid: EUR 110,00

Uitverkoop – 50% korting
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Tafelstandaard
Tafelstandaard, chroom/stalen constructie, voor maximaal 4 deksel-/bekerdispensers met een buislengte van 597 mm en

twee schorsingen.

3604S

Alleen staan

Statief incl. Bekerdispensers
en dekseldispenser

Technische data:
- Kleur: Chroom
- Hoogte: 914 mm
- Diameter basisvelg: 254 mm
- Gewicht: 3,5 Kg

Prijs (alleen standaard)

Eenheid: EUR 185,00

* Afbeelding rechtsboven toont
standaard 3604S incl. bekerdispenser
2x 3200M, 1x 3400L, dekseldispenser 1x
3402DH

Prijs incl. BTW Apparatuur

Eenheid: EUR 432,00

Dekseldispenser roestvrij staal
Dekseldispenser (voor twee dekselmaten), gesatineerd RVS, geschikt voor bekerdeksels. Levering inclusief apparaat voor

wandmontage (twee ophangingen).

3402DH
Technische data:
- Kleur: Zilver (St.-Staal)
- Buislengte: 597 mm
- Voor cupmaten: 173-710 ml

- Gewicht: 1,3 Kg

Prijs/Eenheid EUR 69,00
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AFG Drankcontainer NC, RVS
5-liter, 11-liter, 19-liter
AFG Drankcontainer NC, 5 liter, 11 liter en 19 liter inhoud, containerdeksel met overdrukventiel op tankdeksel, bodem
met rubberen grip, op bovenhandvat. In de zwaartekrachtversie is er een extra uitklep op de
bodem van de tank (zijuitgang).

RP1104/5
(5 liter inhoud)

RP1104/11
(11 liter inhoud)

RP1104/19
(19 liter inhoud)

Technische data:

Technische data:

Technische data:

- Materiaal: RVS DIN 1.4301

- Materiaal: RVS DIN 1.4301

- Materiaal: RVS DIN 1.4301

- Hoogte: 23,5 cm

- Hoogte: 42,5 cm

- Hoogte: 63,5 cm

- Velgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Velgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Velgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Gewicht: 2,26 Kg

- Gewicht: 2,7 Kg

- Gewicht: 3,4 Kg

Prijs/eenheid: EUR 99,00

Prijs/eenheid: EUR 119,00

Prijs/eenheid: 129,00 EUR

19 Liter

11 Liter

5 Liter
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AFG Drankcontainer NC, RVS 5-Liter, 11-Liter,
19-Liter „Gravity Execution”
AFG Drankcontainer NC, 5 liter, 11 liter en 19 liter inhoud, containerdeksel met overdrukventiel op tankdeksel, bodem
met rubberen grip, op bovenhandvat. In de zwaartekrachtversie is er een extra uitklep op de
bodem van de tank (zijuitgang).

RP1104/5GV (5 Liter)

RP1104/11GV (11 Liter) RP1104/19GV (19 Liter)

Wordt compleet geleverd met

Wordt compleet geleverd met

Wordt compleet geleverd met

drankenslang, isolatie, deksel, kraan

drankenslang, isolatie, deksel, kraan

drankenslang, isolatie, deksel, kraan

en koppeling

en koppeling

en koppeling

Technische data:

Technische data:

Technische data:

- Materiaal: RVS DIN 1.4301

- Materiaal: RVS DIN 1.4301

- Materiaal: RVS DIN 1.4301

- Hoogte: 23,5 cm

- Hoogte: 42,5 cm

- Hoogte: 63,5 cm

- Velgdiameter: 21,3 cm (+/-1 cm)

- Velgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm) - Velgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Gewicht: 2,78 Kg

- Gewicht: 3,1 kg - Gewicht: 3,9 kg

Incl. Standaard kraan

Incl. Standaard kraan

Prijs/eenheid: 129,00 EUR

Prijs/eenheid: EUR 149,00

Prijs/eenheid: 159,00 EUR

Incl. Premium kraan
Prijs/eenheid: EUR 169,00

Incl. Premium kraan
Prijs/eenheid: EUR 189,00

Incl. Premium kraan
Prijs/eenheid: EUR 199,00

19 Liter

11 Liter

Incl. Standaard kraan

5 Liter
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Kunststof drankcontainers (PE)
Zwaartekrachtversie 5-liter & 15-liter
De gebruikte materialen en grondstoffen in de kunststof drankverpakkingen voldoen aan Verordening (EU) nr.
10/2011 en Verordening (EU) nr. 1935/2004 en zijn geschikt voor gebruik met voedsel/dranken!

RP1104/15GVP (15 L)
Kan worden gebruikt met warm en koud

RP1104/5GVP (5 L)
Bij voorkeur geschikt voor koude dranken.

drankjes. Geschikt voor Basic15-Liter & Compatibel met artikel DPF100 &

Combi 2x 15 Liter.

DPD200.

RP1000/SDT
Standaard kraan
… Wordt compleet geleverd met
drankenslang, isolatie, deksel, kraan en
koppeling

Technische data:

Technische data:

- Materiaal: kunststof (PE)

- Materiaal: kunststof (PE)

- Hoogte: 43,5 cm
- Breedte: 28 cm

- Diepte: 16,5 cm

- Hoogte: 32 cm
- Breedte: 19 cm

- Diepte: 11,5 cm

- Gewicht: 1,2 kg

- Gewicht: 0,6 KG

Incl. Standaard kraan

Alleen uitgerust met

Prijs/eenheid: EUR 59,00

Standaard kraan

Incl. Premium kraan
Prijs/eenheid: EUR 99,00

Prijs/eenheid: EUR 49,00

Prijs/eenheid: EUR 29,00

RP1000/PDT
Premium kraan
… Wordt compleet geleverd met
drankenslang, isolatie, deksel, kraan en
koppeling

Prijs/eenheid: EUR 69,00
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Druktoebehoren voor dranken met CO2 …

RP1101SF
CO2-gasfles
. . . grijs met draaisluis, met

Artikel RP1101SF & RP1102HIWI
bevestigd aan 11 liter container
Artikel RP1101SF

(CO2-gasfles, staal, 500 g)

technische goedkeuring, Ø 60,3 mm,
lengte 401 mm, gewicht 2,17 Kg

Prijs/eenheid: EUR 39,00

RP1102HIWI
Mini CO2-regelaar 3 bar
. . . met veiligheidsventiel, werkend

manometer, afsluiter, compleet met
drukleiding, terugslagklep en NCkoppeling 7/16".

Prijs/eenheid: EUR 69,00

Artikel RP1102HIWI
Mini-CO2-regelaar 3 bar

Artikel RP1102G N & Soda Club

CO2-cilinder bevestigd aan
11 liter container

RP1102GN
CO2-regelaar 0-3 bar,

… eenmet handwiel verstelbaar,
geschikt voor aluminium CO2ventielflessen van soda bubble
apparaten zoals "Soda Club" en
"Soda Stream". Ruilen van fles in
winkels mogelijk. Klaar voor
aansluiting met lijn en koppeling,
geschikt op Rocket Pack stalen
containers.

Prijs/eenheid: EUR 110,00

Artikel RP1102GN

CO2-regulator voor Soda-Club
fles (aluminium)

RP1000/KDT
Compensator Tik met
stelschroef
… deze kraan is verplicht bij gebruik
van CO2-gasfles in de drankrugzak.
Alleen bruikbaar voor Pro 11-liters &
Pro-19-liters!

Artikel RP1000/KDT

Prijs/eenheid: 129,00 EUR
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Drukaccessoires voor "niet-koolzuurhoudend" en
“koolzuurhoudende” dranken Warm & Koud

RP1113/PP
Handbediende Luchtpomp, 8“,
Chroom, incl. bevestigingsmouw.
Wordt gebruikt om de uitgiftedruk
te genereren bij het verstrekken
van alle dranken zoals bier, cola,
wijn, sap, water, enz.
Compleet geleverd met
connectoren voor het
betreffende rugzakmodel.

Pomp aangesloten op artikel

Premium 11 liter

Prijs/eenheid: EUR 79,00

RP1113/PP-T
Luchtpomp zoals hierboven
beschreven, maar met Tconnector, voor aansluiting op 2
drankcontainers.

Compleet geleverd met
connectoren voor het
betreffende rugzakmodel.

Prijs/eenheid: EUR 99,00

Luchtpomp met T-connector

Pomp met T-connector bevestigd
naar artikel Kombi 2x 15-Liter

JP2201
Mini Luchtpomp, om de uitgiftedruk
te genereren voor dranken met CO2
in product DPF100 en P2003.

Prijs/eenheid: EUR 19.00

Mini luchtpomp
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Vulapparatuur …

RP1107
Tapbier vulset
bestaande uit CO2-Regulator 0-6/3
bar, CO2-slangaansluiting,
fustkoppeling (plat, mand of combi)
met terugslagklep, drankleiding incl.
koppeling en snuffelklep NC, 7/16".

Prijs/eenheid: 270,00 EUR

RP1106
Pre-Mix Frisdrank Vulset
. . . vullen van de Rocket Packs

drankverpakkingen uit een premix
KEG van de drankenindustrie. Set
bestaat uit CO2-Regulator 010/7 bar,
met veiligheidsventiel, met
cilinderinhoudsindicator, met
afsluitkraan, aansluitklaar met
drukleiding incl. terugslagklep en
drankleiding met NC koppeling zwart
en snuffelklep NC 7/6". Op aanvraag
met CC-koppeling leverbaar!

Prijs/eenheid: EUR 220,00

RP1109
Vultrechter, Ø 16 cm, vanaf PE-HD
9507
. . . onconventionele vulling van de

Rocket Packs drankcontainer via de
handopening door trechter met
lijnaansluiting. Vermindert
schuimvorming!

Prijs/eenheid: EUR 20,00
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Vulapparatuur

RP1108
Overlooplijn Bier/Pre-Mix
Set bestaat uit drankleiding (ca. 2
meter), koppeling NC zwart,
borrelventiel NC, 7/16”. Optioneel met
vleugelmoer 5/8" voor flash-chiller
aansluiting of UNEX slangklem voor
aansluiting tapkraan.

Prijs/eenheid: EUR 79,00

RP1110
Snifter-ventiel NC, 7/16“
(Technische wijzigingen voorbehouden)

Prijs/eenheid: EUR 49,00
Optionele uitrusting:
incl. overloopleiding (Artikel RP1108)

RP1105/PP

voor het vullen van KEG in
Rocket Packs Container

Picknick-Pump met
zuigerpomp handbediend
… voor montage op KEG, volledig
metalen uitvoering. Direct tappen van
bier KEG of overzetten in Rocket Packs
Container. Biervat van de brouwerij
afkoelen, picknickpomp aansluiten op
geschikt vat
koppeling en sluit deze aan op het
biervat. Vers bier komt al uit de tap.

Meestal geleverd met een plat passende
fustkoppeling. Indien een ander type fitting nodig is,
gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen bij uw
bestelling!

Prijs/eenheid: 129,00 EUR
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Diverse Rocket Packs-accessoires …

TP3201
Bekerhouder
… voor herbruikbare bekers 500 ml
met/zonder handvat. Capaciteit ca.
15-20 kopjes. Kan aan de heupgordel
van bijna elke drankrugzak worden
bevestigd.
Alternatieve dispenseroplossing bij
gebruik van herbruikbare bekers.

Prijs/eenheid: EUR 19.00

TP3101
Afvalzak
… passend bij artikel Twin-Pack, voor het
afvoeren van lege blikjes/flessen.
Eenvoudige installatie en lediging. Een
lichtgewicht, water en vuil
afstotend materiaal.

Kleur: Zwart (Nylon)
Afmeting: H47 x B41 x D22 cm
Gewicht (ongevuld): 0,7 Kg

Prijs/eenheid: EUR 49,00

Twinpack incl. Afvalzak

Twinpack incl. Afvalzak

RP2012/PF
Vlag met telescoopstok
Weerbestendige, flexibele Promovlag in signaalkleur met
telescoopsteel van staal, ca. 140 cm
lengte, 2x DIN A4 foliezakken voor
verwisselbare reclamedeco.
Omzoomd met verlichte strepen.
Kleur: Neon Geel of Groen Maat:
40/26 cm x 36 cm Materiaal:
Nylon / Textielweefsel Gewicht:
ca. 200 gram

Prijs/eenheid: EUR 39,00
Promo-Flag met Twin-Pack

Promo-Flag met Pro 11-Liter
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Diverse Rocket Packs-accessoires …

RP1115
Schort van de verkoper,

Verdeeld in drie royale vakken
voor serviceaccessoires, geldzak,
reservebekers enz.
Kleur: Zilver
Materiaal: vrachtwagenzeil
Afmeting: H24 x B52 x D7 cm Netto
inhoud: ca. 12 Liter Gewicht
(ongevuld): 200 g

Prijs/eenheid: EUR 19.00

RP1116
Isolerende hoes voor transport
met deksel. Geschikt voor
container RP1104/11 (standaard
en zwaartekracht).
De kleur zwart

Materiaal: Nylon/Foam Materialen
Afmeting: H 41 cm, Ø 26 cm
Gewicht: 680 g

Prijs/eenheid: EUR 29,00

RP1117
Verlengstuk voor bekerdispenser

gemaakt van flexibel textielmateriaal, te
bevestigen aan de onderkant van de
bekerdispenser. Geschikt voor Cup
Dispenser Model 3165M & 4410M … bij
gebruik van herbruikbare bekers.

Prijs/eenheid: EUR 9,00
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Algemene voorwaarden Rocket Packs
Afbeeldingen: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de vorm, functie en uitrusting van onze aangeboden artikelen.

Verzending en btw: Verzending is af verkoopkantoor Frankfurt/Main plus de wettelijke BTW. (momenteel 19%) evenals
verzendkosten en verpakking.

Levering en betaling: Tenzij anders overeengekomen, is onze factuur netto binnen 30 dagen opeisbaar, mits alle
voorgaande facturen zijn betaald. Voor nieuwe klanten uitsluitend via vooruitbetaling of levering onder rembours.
Bezorgdatum: Standaard artikelen en kleine aantallen doorgaans binnen 3-5 dagen na ontvangst van de bestelling. We
proberen te voldoen aan kortere bezorgverzoeken, maar deze zijn voor ons gereserveerd.

Speciale bestellingen: Indien mogelijk is echter een langere levertijd en extra kosten vereist. Ruilen is hier uitgesloten.

Levering en betaling voor speciale bestellingen: 50% van de bruto orderwaarde bij het plaatsen van de bestelling. Bij
speciale bestellingen start de productie pas na ontvangst van de aanbetaling. 50% voor levering. Retourneren en ruilen
zijn uitgesloten voor op maat gemaakte producten
Huurprijzen: Begrijpen zichzelf plus de wettelijke BTW. (momenteel 19%), verpakkings- en verzendkosten. De huurprijs
is inclusief de eindschoonmaak van de gehuurde goederen en toebehoren.
Verzending van de gehuurde goederen: wordt uitgevoerd door UPS pakketdienst of een andere vergelijkbare
vervoerder vanuit het verkoopkantoor in Frankfurt/Main. De levering van de gehuurde goederen vindt doorgaans 1
werkdag voor aanvang van de huur plaats, tenzij anders overeengekomen.
Levering en betaling bij huur: De huursom is verschuldigd na teruggave van de gehuurde goederen, binnen 14 dagen
na factuurdatum. Wij hebben onze huurprijzen zonder korting berekend en geven daarom geen aftrek.

Teruggave van de gehuurde goederen: De huurder verplicht zich de gehuurde goederen inclusief toebehoren tijdig te
retourneren. Verhuurartikelen dienen uiterlijk 3 werkdagen na afloop van de huurperiode aan verhuurder te zijn
geretourneerd. In het geval van wanbetaling in ruil, zullen anders verzuimvergoedingen worden geclaimd.
Auteursrechten: De firma Szabó Rocket Packs kan aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op auteursrechten en
eigendomsrechten op aangeleverde documenten zoals bijvoorbeeld: voor belettering, logo's, tekeningen, foto's etc. kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard. Alle vorderingen tegen Szabó Rocket Packs op grond van van een dergelijke inbreuk op rechten
komen rechtstreeks voor rekening van de klant.
Prijzen: Wanneer een nieuwe prijslijst verschijnt, verliest de oude prijslijst zijn geldigheid. In de tussentijd behouden we ons het recht voor om
prijswijzigingen door te voeren als gevolg van marktomstandigheden.

Klachten: De herroepings-/retourtermijn voor consumenten volgens § 355 (2) BGB bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de
leveringsbon/factuur. Binnen deze termijn kunnen ongebruikte goederen in de originele verpakking aan ons geretourneerd
worden. Retourneren van gebruikte goederen is uitgesloten! Pas na controle van de geretourneerde goederen wordt de waarde
van de goederen terugbetaald. Verpakkings- en verzendkosten worden niet gerestitueerd. De retourkosten zijn voor rekening
van de consument. Er is geen recht op herroeping of teruggave voor transacties met ondernemers en/of ondernemers.

Transportschade: Klachten dienen uitsluitend bij de verantwoordelijke bezorgdienst te worden ingediend en daar middels een
schademelding voor vergoeding te worden gemeld.
Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van onze artikelen of eventuele winstderving
door overmacht zoals ongunstige weersomstandigheden, ontbrekend of onvoldoende opgeleid personeel, verhuizing
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of annulering van het evenement, ontbrekende bar-goedkeuring, enz. Hier kunnen geen aanspraken op schadevergoeding of
huurvermindering worden gedaan. Het gehuurde dient voor gebruik te worden getest en eventuele klachten of onduidelijkheden
dienen onverwijld aan verhuurder te worden gemeld. Klachten die achteraf worden ontvangen, kunnen niet in behandeling worden
genomen. Het gehuurde is eigendom van de verhuurder. Bij opzettelijke beschadiging of vermissing van de gehuurde goederen is de
huurder volledig aansprakelijk.

Garantie: 2 jaar vanaf de aankoopdatum, tegen defecten veroorzaakt door onjuiste verwerking of materiaalfouten.
Geen aanspraak op garantie bij ondeskundig gebruik, gebruik of opslag evenals bij eigen nabewerking of nabewerking.

Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Plaats van uitvoering: Frankfurt/Main is de plaats van uitvoering en overeengekomen bevoegde rechtbank voor alle rechten
en verplichtingen die voortvloeien uit transacties die met ons zijn uitgevoerd.

Bedrijfsprofiel:
Rocket Packs Beverage Backpack Systems
Geregistreerde eigenaar: Dezsö Szabo
Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt/Main, Duitsland
E-mail: info@rocketpacks.de
Telefoon: +49 (0)69 95297708
Fax: +49 (0)69 95297709
Zakelijk doel:
Productie en handel van drankrugzakken en trays voor verkopers

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

Vanaf 2021
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen
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