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Grundläggande 15 liter "icke-kolsyrade drycker"
Universal Dryck Ryggsäck, med bra isolering (upp till 2 timmar). Ryggsäckskydd identiskt med Premium -modellerna.
Men utrustad med plastdryckbehållare 15-liter. Kan användas för stilla drycker, varma och kalla.
Lågprissad startdrycksryggsäck!

Standardknapp

Premium Tap

Illustration: Produktfunktioner för
kolsyrade drycker

Flexibel reklamdekoration av
papperstryck bakom folien

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vikt (ej laddad): 3,8 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 44,5 x L 60 cm
-Koppdispenser: Transparent, plast, lämplig för engångskoppar 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med returskålar, pris EUR 9,00/styck
- Dryckesbehållare: mat lämplig plast (PE), 15-L innehåll
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framsäckar (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * ej illustrerad

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 269,00 EUR
Pris/enhet: 299,00 EUR
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Grundläggande 15 liters "kolsyrade drycker"
Universal Dryck Ryggsäck, med bra isolering (upp till 2 timmar). Ryggsäckskydd identiskt med Premium -modellerna.
Men utrustad med plastdryckbehållare 15-liter. Kan användas för stilla drycker, varma och kalla som
liksom för kolsyrade drycker. Lågprissad startdrycksryggsäck!

Standardknapp
Illustration: Produktfunktioner för
kolsyrade drycker

Premium Tap

Handmanövrerad luftpump
fäst vid ryggsäck

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vikt (ej laddad): 3,8 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 44,5 x L 60 cm
-Koppdispenser: Transparent, plast, lämplig för engångskoppar 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

- Dryckesbehållare: Mat lämplig plast (PE), 15-L innehåll
- Handmanövrerad luftpump som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framsäckar (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 339,00 EUR
Pris/enhet: 379,00 EUR
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Premium 5 Liter "Icke-kolsyrade drycker"
Den lilla versionen av universellt tillämpbara dryckesryggsäckar. Solid, robust dryckesryggsäck med låg vikt och bra
isolering (upp till 2 timmar). Kan användas för alla "still" -drycker, varma och kalla. Passande för
okomplicerad och snabb dryckeservice.

Leverantörsförkläde inkl. 3 påsar fram

Standardknapp

Illustration: Produktfunktioner för
kolsyrade drycker

Premium Tap
Flexibel reklamdekoration med
pappersinlägg bakom folie

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Vikt (ej laddad): 4,0 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 30,5 x L 64,5 cm
-Koppdispenser: Genomskinlig, plast, lämplig för engångskoppar 90-150 ml (kant Ø 57-73 mm)
-Dryckesbehållare: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, 5-liters innehåll
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framsäckar (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 299,00 EUR
Pris/enhet: 339,00 EUR
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Premium 5 liters "kolsyrade drycker"
Den lilla versionen av universellt tillämpbara dryckesryggsäckar. Solid, robust dryckesryggsäck med låg vikt och bra
isolering (upp till 2 timmar). Kan användas för att servera alla typer av "kolsyrade och stilla" drycker,
varm och kall. Lämplig för okomplicerad och snabb dryckeservice.

Leverantörsförkläde inkl. 3 påsar fram

Standardknapp

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Premium Tap
Flexibel reklamdekoration med
pappersinlägg bakom folie

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Vikt (ej laddad): 4,0 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 30,5 x L 64,5 cm
-Koppdispenser: Genomskinlig, plast, lämplig för engångskoppar 90-150 ml (kant Ø 57-73 mm)
- Dryckesbehållare: AFG Container NC (stål), 5-liters innehåll
- Handmanövrerad luftpump som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framsäckar (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 369,00 EUR
Pris/enhet: 409,00 EUR
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Premium 11 liter "Icke-kolsyrade drycker"
Absolut solid, robust dryckesryggsäck med låg vikt och bra isolering (upp till 3 timmar). Kan användas för alla typer av
"kolsyrade" drycker, varma och kalla. Lämplig för en okomplicerad och snabb dryck
service. Enkel hantering, snabb påfyllning och rengöring!

Standardknapp

Premium Tap

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Koppdispenser
för engångskoppar 120-300 ml

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vikt (ej laddad): 5,5 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 44,5 x L 60 cm
-Koppdispenser: Transparent, plast, lämplig för engångskoppar 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare: AFG Container NC (Steel), Gravity-Fed, innehåll 11-Liter (3 US-Gallons)
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framsäckar (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 359,00 EUR
Pris/enhet: 399,00 EUR
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Premium 11 liter "kolsyrade drycker"
Absolut solid, robust dryckesryggsäck med låg vikt och bra isolering (upp till 3 timmar). Kan användas för alla typer av
"kolsyrade och kolsyrade" drycker, varma och kalla. Lämplig för en okomplicerad
och snabb dryckeservice. Enkel hantering, snabb påfyllning och rengöring!

Standardknapp
Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Premium Tap

Handmanövrerad luftpump
som tryckutrustning

* Ytterligare trycktillbehör på begäran*

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vikt (ej laddad): 5,5 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 44,5 x L 60 cm
-Koppdispenser: Transparent, plast, lämplig för engångskoppar 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare: AFG Container NC (stål), innehåll 11 liter (3 US-gallon)
- Handmanövrerad luftpump som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framsäckar (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 429,00 EUR
Pris/enhet: 469,00 EUR
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Pro 11 Liter "Kolsyrade drycker"
Den beprövade i många år, ultimata mobila utmatningsenheten för professionell dryckeservice. Särskilt robust, hållbar
och mycket isolerande (upp till 4 timmar) ryggsäckskonstruktion. Lämplig för universell användning
utmatning av kolsyrade drycker varma och kalla.

Professionell dryckesryggsäck
Isolering upp till 4 timmar

Standardknapp

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Premium Tap

Pro 11-Liter, garanterar ett
professionellt märkesutseende

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 52 x B 35 x D 35 cm
- Vikt (ej laddad): 6,5 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 43 x L 79 cm
-Koppdispenser: Transparent, plast, lämplig för engångskoppar 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare: AFG Container NC (Steel), Gravity-Fed, innehåll 11-Liter (3-USGallons)
- Särskilt ryggsäckskydd: Förstärkt konstruktion av aluminiumstag som ingår i ryggen
- Isolering Plus, upp till 4 timmar eller mer genom det extra iso -locket för dryckesbehållaren
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framsäckar (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 429,00 EUR
Pris/enhet: 469,00 EUR
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Pro 11 Liter "kolsyrade drycker"
Den beprövade i många år, ultimata mobila utmatningsenheten för professionell dryckeservice. Särskilt robust, hållbar
och mycket isolerande (upp till 4 timmar) ryggsäckskonstruktion. Lämplig för universell användning.
Kan användas för alla typer av drycker ”kolsyrade och kolsyrade, varma och kalla.

Professionell dryckesryggsäck
Isolering upp till 4 timmar

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Standardknapp

Premium Tap

Pro 11-Liter, garanterar ett
professionellt märkesutseende

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 52 x B 35 x D 35 cm
- Vikt (ej laddad): 6,5 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 43 x L 79 cm
-Koppdispenser: Transparent, plast, lämplig för engångskoppar 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare: AFG Container NC (stål), innehåll 11-liter (3-USGallons)
- Handmanövrerad luftpump som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Särskilt ryggsäckskydd: Förstärkt konstruktion av aluminiumstag som ingår i ryggen
- Isolering Plus, upp till 4 timmar eller mer genom det extra iso -locket för dryckesbehållaren
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 499,00 EUR
Pris/enhet: 549,00 EUR
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Pro 19 Liter "Icke-kolsyrade drycker"
Den beprövade i många år, den ultimata mobila utmatningsanordningen för professionell dryckeservice som XL PLUS
SIZE. Särskilt robust, hållbar och mycket isolerande (upp till 4 timmar) ryggsäckskonstruktion. Lämplig för
dela ut alla typer av kolsyrade drycker varma och kalla.

XL-varianten av
Mobil dryckeservice!

Standardknapp
Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Premium Tap

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Standardfärg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 72 x B 35 x D 35 cm
- Vikt (ej laddad): 8,5 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 63 x L 77,5 cm
-Koppdispenser: Sand/vit, plast., Lämplig för engångskoppar 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare: AFG Container NC (Steel), Gravity-Fed, innehåll 19-Liter (5-USGallons)
- Särskilt ryggsäckskydd: Förstärkt konstruktion av aluminiumstag som ingår i ryggen
- Isolering Plus, upp till 4 timmar eller mer genom det extra iso -locket för dryckesbehållaren
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 509,00 EUR
Pris/enhet: 549,00 EUR
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Pro 19 Liter "kolsyrade drycker"
Den beprövade i många år, den ultimata mobila utmatningsanordningen för professionell dryckeservice som XL PLUS
SIZE. Särskilt robust, hållbar och mycket isolerande (upp till 4 timmar) ryggsäckskonstruktion. Lämplig för
dispensera alla typer av kolsyrade och kolsyrade drycker, varma och kalla.

XL-varianten av
Mobil dryckeservice!

Standardknapp
Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Handmanövrerad luftpump

Premium Tap

som tryckutrustning

* Ytterligare trycktillbehör på begäran*

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 72 x B 35 x D 35 cm
- Vikt (ej laddad): 8,5 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 63 x L 77,5 cm
-Koppdispenser: Sand/vit, plast., Lämplig för engångskoppar 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare: AFG Container NC (stål), innehåll 19 liter (5-USGallons)
- Handmanövrerad luftpump som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Särskilt ryggsäckskydd: Förstärkt konstruktion av aluminiumstag som ingår i ryggen
- Isolering Plus, upp till 4 timmar eller mer genom det extra iso -locket för dryckesbehållaren
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 579,00 EUR
Pris/enhet: 629,00 EUR
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Kombi 2x 11 Liter "Kolsyrade drycker"
Mobilt utmatningssystem för Professional Beverage Service. Gör att du kan servera 2 typer av drycker från ett
ryggsäckssystem. Särskilt robust, hållbar och mycket isolerande (upp till 4 timmar) ryggsäckskonstruktion.
Versionen är lämplig för utmatning av kolsyrade drycker, varma och kalla.

Standardknapp

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Premium Tap
2 separat isolerade
dryckesbehållare 11 liter

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 52 x B 52 x D 32 cm
- Vikt (ej laddad): 11,0 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 44 x L 91 cm
-Koppdispenser: Sand/vit, plast., Lämplig för engångskoppar 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare (2x): AFG Container NC (Steel), Gravity-Fed, innehåll 11-Liter (3 US-Gallons)
- Särskilt ryggsäckskydd: Förstärkt konstruktion av aluminiumstag som ingår i ryggen
- Isolering Plus, upp till 4 timmar eller mer genom det extra iso -locket för dryckesbehållaren
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 549,00 EUR
Pris/enhet: 639,00 EUR

14

Kombi 2x 11 Liter "kolsyrade drycker"
Mobilt utmatningssystem för Professional Beverage Service. Gör att du kan servera 2 typer av drycker från ett
ryggsäckssystem. Särskilt robust, hållbar och mycket isolerande (upp till 4 timmar) ryggsäckskonstruktion. Versionen
är lämplig för utmatning av alla typer av kolsyrade och kolsyrade drycker, varma och kalla.

Standardknapp

Premium Tap

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

2 separat isolerade
dryckesbehållare 11 liter

Handmanövrerad luftpump
som tryckutrustning

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 52 x B 52 x D 32 cm
- Vikt (ej laddad): 11,0 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 44 x L 91 cm
-Koppdispenser: Sand/vit, plast, lämplig för engångskoppar 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

-Dryckesbehållare (2x): AFG Container NC (stål), innehåll 11 liter (3 US-gallon)
- Handmanövrerad luftpump inkl. T-koppling som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Särskilt ryggsäckskydd: Förstärkt konstruktion av aluminiumstag som ingår i ryggen
- Isolering Plus, upp till 4 timmar eller mer genom det extra iso -locket för dryckesbehållaren
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 639,00 EUR
Pris/enhet: 719,00 EUR
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Kombi 2x 15 Liter "Icke-kolsyrade drycker"
Mobilt utmatningssystem med två plastbehållare (PE) som ska tömmas oberoende av varandra. Med denna
kompakta dryckesryggmodell kan två olika drycker serveras samtidigt. Isolering upp till 2 timmar. Versionen är
lämplig för utmatning av kolsyrade drycker, varma och kalla. Låg vikt och hög lastkapacitet försäkrar en
okomplicerad dryckeservice. Fyll snabbt upp och låt oss börja service ...

Kompakt dryckesryggsäck
med två dryckesbehållare var
15 liter, tillverkad av plast

Standardknapp
Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Premium Tap

Lätt ryggsäck
Hög lastkapacitet

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 52 x B 36 x D 40 cm
- Vikt (ej laddad): ca. 6,0 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 43,5 x L 87,5 cm
-Koppdispenser: Sand/vit, plast, lämplig för engångskoppar 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

- Dryckesbehållare (2x): Mat/dryck lämplig plast (PE), innehåll 15 liter
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 399,00 EUR
Pris/enhet: 429,00 EUR
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Kombi 2x 15 Liter "kolsyrade drycker"
Mobilt utmatningssystem med två plastbehållare (PE) som ska tömmas oberoende av varandra. Med denna kompakta
dryckesryggmodell kan två olika drycker serveras samtidigt. Isolering upp till 2 timmar. Versionen är lämplig för
utmatning av kolsyrade drycker, varma och kalla. Låg vikt och hög lastkapacitet försäkrar en okomplicerad
dryckeservice. När du använder luftpumpen med T-koppling, ryggsäcken
är lämplig för utmatning av kolsyrade drycker.

Genom att använda luftpumpen
även lämplig för CO2 -drift!

Standardknapp
Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Lätt ryggsäck
Hög lastkapacitet
Premium Tap

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 52 x B 36 x D 40 cm
- Vikt (ej laddad): ca. 6,5 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 43,5 x L 87,5 cm
-Koppdispenser: Sand/vit, plast, lämplig för engångskoppar 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

- Dryckesbehållare (2x): Mat/dryck lämplig plast (PE), innehåll 15 liter
- Handmanövrerad luftpump inkl. T-koppling som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning inkl. Standard
kranutrustning inkl. Premium Tap

Pris/enhet: 479,00 EUR
Pris/enhet: 509,00 EUR
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Kombi 2x 5 Liter "Icke-kolsyrade och kolsyrade drycker"
Dryckesryggsäck med isolering (upp till 2 timmar). För servering av två typer av produkter från en ryggsäck.
Lämpligast för kalla drycker. Gravity-Fed-drift av kolsyrade drycker, behöver inte använda ytterligare tryckutrustning.
Utmatning av kolsyrade drycker, ytterligare tryckutrustning måste drivas. Den mekaniska luftpumpen med T-kopplare
är den mest lämpliga metoden för detta ändamål. Idealisk
för snabb dryckeservice!

Servering av 2 dryckstyper
från en ryggsäck ...

Illustration:

Illustration:

Produktfunktioner för
inga kolsyrade drycker

Produktfunktioner för

kolsyrade drycker
... helst lämplig
för kalla drycker!

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Vikt (ej laddad): 2,0 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 30,5 x L 64,5 cm
-Koppdispenser: Transparent, plast, lämplig för engångskoppar 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valfritt: Förlängning av tyg för användning med koppar som kan återföras. Pris 9,00 EUR/styck

- Dryckesbehållare (2x): Mat/dryck lämplig plast (PE), innehåll 5 liter
- Handmanövrerad luftpump inkl. T-koppling som tryckutrustning (lämplig för alla typer av drycker)
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Utrustning "kolsyrade drycker"
Utrustning "kolsyrade drycker"

Pris/enhet: 249,00 EUR
Pris/enhet: 349,00 EUR
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Drink-Pack-Fun 5 Liter
"Icke-kolsyrade/kolsyrade drycker"
Enkel dryckesryggsäck, med måttlig isolering, lämplig för alla roliga tillfällen. Lämpligast för kalla drycker. För stilla
drycker fungerar tömningen genom Gravity -Fed - inga extra trycktillbehör
nödvändig. När du använder ryggsäcken med kolsyrade drycker har Mini-Air-Pump

att drivas som

trycktillbehör.

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Illustration: Produktfunktioner
för kolsyrade drycker

Drift med mini-luftpump
som tryckutrustning

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER (färg RÖD - kvarvarande lager, material nylon)
- Ryggsäckens mått: H 36 x B 27 x D 17 cm
- Vikt (ej laddad): 1,4 kg
- Reklamyta (synlig folieyta): H 31 x L 46 cm
- Dryckesbehållare: Mat/dryck lämplig plast (PE), innehåll 5 liter
- Kopphållare på axelremmen (perfekt för 200 ml koppar)

-Krävs för CO2-drift: Mini-luftpump (mekanisk, manuell drift)

Utrustning "icke-kolsyrade drycker"
Utrustning "kolsyrade drycker"

Pris/enhet: 79,00 EUR
Pris/enhet: 99,00 EUR
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Party-pack för 5-liters ölburkar från stormarknaden ...
enkel dryckesryggsäck, med måttlig isolering (ryggsäck som Drink-Pack-Fun), kan användas för 5-liters öl-burkar från
snabbköpet. Leverans inkl. kan klämma och tappa för ölburk, ansluten dryckeslinje med standard enhandskran och
mini-luftpump som tryckutrustning.

Kan användas med alla vanliga 5-liters ölburkar i aluminium!

Leveransomfattning: PartyPack för 5-liters ALU-ölburk

Produktfunktioner/tekniska data:

5-liters ölburk

* Levereras utan ölburk *

- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SLVER (färg RÖD - kvarvarande lager, material nylon)
- Ryggsäckens mått: H 36 x B 27 x D 17 cm
- Vikt (ej laddad): 1,0 kg (laddad ca 7 kg)
- Reklamyta (synlig folieyta): H 31 x L 46 cm
- Dispenseringssats: enkelhandskran, ställrör, burkklämma, mini luftpump (se bilden ovan i mitten)
- Becherhalterung am Schultergurt (perfekt för 200 ml Trinkbecher
- Kopphållare på axelremmen (perfekt för 200 ml koppar)

Pris/enhet: 89,00 EUR
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Rocket Tower - Single 3 Liter
Rocket Tower Single är höjdpunkten för catering vid evenemang. Utrustad med ett obrytligt dryckesrör av plast (PE),
innehåll av rör 3 liter. Inklusive intern kylning (IceTube) och knackningsanordning är denna ultralätta ryggsäck
iögonfallande och ...

garanterad omsättning för inomhusevenemang!

Din varumärkesimage

optimalt representerade

För användning med IceTube endast 2 liter kapacitet

dryckesrör

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 60 x B 32 x D 11 cm
- Dryckesrörets längd: 70 cm (med kalibrering per liter) och medföljande dryckesrör med kran
- Längd på isrör: 60 cm
- Vikt (ofylld): 1,7 kg
- Reklamyta: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Pris/enhet: 189,00 EUR
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Rocket Tower - Twin 2x 3 Liter
Rocket Tower Single är höjdpunkten för catering vid evenemang. Utrustad med två okrossbara dryckesrör av plast
(PE), innehållet i varje rör 3 liter. Inklusive intern kylning (IceTube) och knackningsanordning är denna ultralätta
ryggsäck iögonfallande och ...

garanterad omsättning för inomhusevenemang!
Din varumärkesimage

optimalt representerade

För användning med IceTube endast 2 liter kapacitet

dryckesrör

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 60 x B 32 x D 11 cm
- Dryckesrörets längd: 70 cm (med kalibrering per liter) och medföljande dryckesrör med kran
- Längd på isrör: 60 cm
- Vikt (ofylld): 2,7 kg
- Reklamyta: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (L ca 140 cm) * Inte visat

Pris/enhet: 299,00 EUR
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Twin Pack - Cans & Bottles Ryggsäck
Det isolerade Twin Pack är det perfekta mobila distributionssystemet för kommersiella dryckesburkar och flaskor (PET
eller glas) upp till 500 ml, samt förpackade produkter från livsmedels- och livsmedelssektorn. Perfekt för att
komplettera och öka marknadsförings- och försäljningskapacitet. Enkel påfyllning och hantering!

Twin Pack kan omvandlas till en dryckesryggsäck för servering i koppar.
Fråga oss bara om lösningar och priser.

2 -kammare med lastkapacitet
för 15 burkar eller flaskor
upp till 500 ml vardera

Twin Pack med avfallspåse för
bortskaffande av tom behållare

Flexibel utbytbar
reklammeddelanden!

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Ryggsäckens mått: H 60 x B 35 x D 30 cm
- Vikt (ofylld): 4,0 kg
- Reklamyta (baksida): H 52 x B 30 cm
- Reklamyta: 2x H 38 x B 22 cm
- Leverantörsförkläde inkl. 3 framfickor (material och färg samma som ryggsäck)

- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (ej illustrerad). Avfallspåse (illustrerad längst upp till vänster).

Pris/enhet: 269,00 EUR

(Avfallspåse - Pris/enhet EUR 49,00)
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BT4002 - Leverantörsbricka ombord med lock
Isolerad leverantörsbricka är lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Material och utförande av hög kvalitet
garanterar stabilitet och hållbarhet. Avtagbart lyftbart lock, axelbältessystem med justerbar axelplatta i ryggen tvärs,
säkerställer högsta bärkomfort. Med två sidfickor på utsidan för servicetillbehör eller pengarjakt. Framsida och lock
(inuti) kan dekoreras reklamsyfte. När den används Facket med lock
även lämplig för distribution av glassprodukter!

15-håls insats för stabilisering
av burkar, flaskor och koppar

Ergonomiskt axelremssystem
med justerbar axelplatta

Hål Ø 70 mm, Höjd 50 mm

Inlägg (rumsavdelare),
håller brickan städad
Flexibel förändring av

Lyftbart lock helt avtagbart

reklammeddelanden

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Fackmått: H 20 x B 39 x D 39 cm
- Vikt (ofylld): 2,2 kg
- Nettovolym: 25 liter
- Reklamyta (fram): H 13 x B 69 cm
- Reklamyta (lockets insida): H 12 x B 31 cm
- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (ej illustrerad).

Utrustning med inlägg (rumsavdelare) Pris/enhet: 149,00 EUR
15-håls insats
Pris/enhet: 19,00 EUR
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BT4003 - Leverantörsbricka ombord XL med lock
Isolerad leverantörsbricka är lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Material och utförande av hög kvalitet
garanterar stabilitet och hållbarhet. Avtagbart lyftbart lock, axelbältessystem med justerbar axelplatta i ryggen tvärs,
säkerställer högsta bärkomfort. Med två sidfickor på utsidan för servicetillbehör eller pengarjakt. Front och lock (inuti)
kan dekoreras för reklamändamål. När du använder brickan med lock även lämplig för distribution av glassprodukter!

Särskilt lämplig för användning med burkar och flaskor på 500 ml!
15-håls insats för stabilisering
av burkar, flaskor och koppar

Ergonomiskt axelremssystem
med justerbar axelplatta

Flexibel förändring av

reklammeddelanden

Hål Ø 70 mm, Höjd 50 mm

Inlägg (rumsavdelare),
håller brickan städad

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Fackmått: H 30 x B 39 x D 39 cm
- Vikt (ofylld): 3,0 kg
- Nettovolym: 40 liter
- Reklamyta (fram): H 23 x B 69 cm
- Reklamyta (lockets insida): H 12 x B 31 cm
- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (ej illustrerad).

Utrustning med inlägg (rumsavdelare) Pris/enhet: 169,00 EUR
15-håls insats
Pris/enhet: 19,00 EUR
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BT4001 - Leverantörsbricka Classic med lock
Leverantörsbricka med hög kapacitet, termoisolerad, för ett stort antal applikationer. Material och utförande av hög
kvalitet garanterar stabilitet och hållbarhet. Avtagbart lyftbart lock, axelbältessystem med justerbar axelplatta i ryggen
tvärs, säkerställer högsta bärkomfort. Med två sidfickor på utsidan för servicetillbehör eller pengarjakt. Framsida och
lock (inuti) kan dekoreras för reklamändamål. När
använd brickan med lock även lämplig för distribution av glassprodukter!

Leverantörsbricka med hög kapacitet

med isolering

Inlägg (rumsavdelare) håller
brickan städad

24-håls insats

Flexibel förändring av reklam

Hål Ø 70 mm, Höjd 50 mm

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Fackmått: H 23 x B 57 x D 41 cm
- Vikt (ofylld): 2,8 kg
- Nettovolym: 45 liter
- Reklamyta (fram): H 14 x B 50 cm
- Reklamyta (lockets insida): 2x H 20 x B 50 cm
- Reklamyta (sidoväskor): 2x H 12 x B 34 cm
- Valfritt tillbehör: Promotion-Flagg inkl. teleskopstick (ej illustrerad).

Utrustning med inlägg (2x rumsavdelare) Pris/enhet: 199,00 EUR
24-håls insats
Pris/enhet: 29,00 EUR
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EVT2010-Glass-väska inkl. 2 kylelement
Värmeisolerad Glass-Bag med två kylelement ingår. Flexibel 4-delad kammardelning inuti, två sidfickor utvändigt,
justerbart axelband med textilskydd. Lyftlock med väderskydd på sidorna och magnetlås. Perfekt för distribution av
glass eller andra frysta produkter.

Väder- /störningar
Skydd

Perfekt för glass
Distribution

4-delad kammaranordning

Innehåller 2 kylelement

Flexibel förändring av reklam

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Truck Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER
- Väskans mått: H 37 x B 25,5 x D 25 cm
- Vikt (inkl. Kylelement): 3,2 kg (vikt exkl. Kylelement 1,4 kg)
- Nettovolym: 20 liter
- Reklamyta (fram): H 15,5 x B 33 cm

Väska inkl. 2 VAMUS kylelement VAMUS
kylelement -21 ° C, 28x20x2 cm

Pris/enhet: 129,00 EUR
Pris/enhet: 12,00 EUR
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EB4003-Varubox med glass med skjutlock
Ergonomiskt utformad leverantörsmodell, dubbelväggig med paneler av skummaterial för bättre isolering. Utrustad
med 4-punkts axelremssystem. Praktiskt skjutbart lock (avtagbart), förhindrar snabb temperatur
förlust i interiören och säkerställer optimal hantering.

Perfekt för glass och andra frysta produkter!
Glass-Bricka med

skjutbart lock, 4-punkts axel
rem och foliepåse

Glass-Bricka exkl.
Foliepåse och skjutbart lock

Ergonomisk 4-punkt

axelband

Glidlocket avtagbart

Produktfunktioner/tekniska data:
Färg vit
Material: PE -plast
Mått utvändigt: L60cm x H22,5cm x D33cm Mått
invändigt: L55cm x H19,5cm x D29cm Nettovolym:
ca. 31 liter
Vikt (ofylld): ca. 3,4 kg
Reklamyta (fram): Kan dekoreras med klistermärken eller med frontfolie för flexibla reklaminsatser.

Glass-Bricka inkl. skjutlock och 4-punktsrem:
Separatorer (uppsättning om 3 st):

Foliepåse L63,5 x H16,5 cm (insida L59 x H16,5 cm)

Pris/enhet: 199,00 EUR
Pris/enhet: 9,00 EUR
Pris/enhet: 19,00 EUR
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VB4004 - Leverantörsbox
Ergonomiskt utformad leverantörsmodell, tillverkad av lättskött plast, mycket lätt i sin egen vikt. Utrustad
med 4-punkts axelremssystem. Kylning av varorna med isbitar möjlig!

- Flexibelt tillämpligt leverantörsbricka av allplast Illustration exkl. Folie-väska

Illustration utan separatorer

Illustration inkl. Folie-Bag för
flexibel reklamdekoration

Illustration med 16-håls insats

Illustration med två separatorer

Produktfunktioner/tekniska data:
Standardfärg: Vit Aluminium (RAL9006) Material:
Plast (polystyrol)
Mått utvändigt: L60cm / H18cm / D33cm Mått
invändigt: L55,5cm / H17,5cm / D29cm Nettovolym:
ca. 28 liter
Vikt (ofylld): ca. 2,3 kg
Reklamyta (fram): Kan dekoreras med klistermärken eller med frontfolie för flexibla reklaminsatser.

Leverantörsbricka inkl. 4-punkts axelrem:
16-håls insats:
Separatorer (uppsättning om 3 st):

Foliepåse L63,5 x H16,5 cm (insida L59 x H16,5 cm)

Pris/enhet: 149,00 EUR
Pris/enhet: 19,00 EUR
Pris/enhet: EUR
9.00
Pris/enhet: 19,00 EUR
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Laptop-Supporter-två storlekar tillgängliga
Bekväm, mobil arbetsplatta för bärbara/bärbara datorer, med justerbart axelbältessystem korsat i ryggen. XL
-versionen med axelkuddar och fler breda remmar. Ergonomisk konstruktion. Levereras med VELCRO
remsor fixerar enheten till arbetsplattan och garanterar optimal hantering.

Standard för bärbar dator
för enheter 11 “- 14”

Laptop-Supporter XL

Bild Standardversion

för enheter 15 “- 18”

Bild XL -version
Bältsystem Standardmodell

Bältsystem XL modell

Utrustning/Tekniska data för Standard (enheter 11 ”-14”)
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: Silver/Svart
- Mått: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Vikt: 0,8 kg

Pris/enhet: 69,00 EUR

Utrustning/Tekniska data för XL (enheter 15 ”-18”)
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: Silver/Svart
- Mått: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Vikt: 1,0 kg

Pris/enhet: 79,00 EUR
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LaptopSupporterBag - 2 i 1 modell
Vadderat fodral för bärbar dator/bärbar dator, kan omvandlas till ett mobilt skrivbord i några enkla steg. Breda, i
ryggen korsade axelremmar ger stabilitet och komfort. Medföljande VELCRO -remsor fixerar skrivbordet på
arbetsplattan och garanterar optimal hantering. Folie-Bag insidan av locket kan användas för reklamändamål.

Bärväska och ...
Mobilt arbetsbord

Breda axelremmar med
justerbara axelvaddar

och bärväska för

Anteckningsbok/bärbar dator 11 "-18"

VELCRO -ränder stabiliserar
enheten på skrivbordet

... mobilt skrivbord i ett

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Färg: SILVER/SVART
- Mått: L 40 x D 39/35,5 x H 9 cm
- Vikt: 1,6 kg
- Reklamyta (folie-påse): H 30 x B 34 cm

Pris/enhet: 119,00 EUR
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Kampanjpåse - individuell reklammöjlighet
Funktionell, mångsidig, tillämplig axelremsväska, tillverkad av slitstark lastbil presenning med bekvämt axelbälte,
justerbar och vadderad. Individuellt reklamdekorationer med pappersinlägg på framsidan och omslaget
på utsidan.

Inside-View
Kampanjväska

Från antal 100 stycken
finns även i andra färger!

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Standardfärg: SILVER (några rester gul, grön, blå)
- Väskans mått: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Vikt: 0,8 kg
- Nettovolym: 12 liter
- Annonsyta Yta fram/omslag: H 25 x B 38 cm

Pris/enhet: 39,00 EUR
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard)
Ultralätt ryggsäckskonstruktion med aluminiumstöd för stabilisering av konstruktionen. För extremt effektiv, mobil
presentation av plakat/affischer. Hög synlighet för reklammeddelandet på grund av platsoberoende, storartad
presentation. Leveransen inkluderar leverantörsförkläde med tre framfickor. Carrier har
handsfree att distribuera produktprover, broschyrer etc.

Snabb förändring av
reklammeddelandet

Leverantörsförkläde med tre

framfickor för flygblad,
prover, flygblad etc.

Produktfunktioner/tekniska data:
- Mått: L 126 x B 64 x D 28 cm
- Färg: SILVER
- Material: Presenning ((641 COMPLAN Original)
- Leverantörsförkläde med tre framfickor (färg och material samma som plakatpaket)
- Synligt reklamområde (baksida): H 119 x B 83 cm (ca. DIN A0)
- Synligt reklamområde (högt upp): H 41 x B 57 cm
- Vikt: ca. 5,2 kg

Pris/enhet: 189,00 EUR
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Beer-Tower Original 3 & 5 Liter
Massiv bordsdispenser, lämplig för nästan vilken dryck som helst (exklusive högprocentig alkohol). Modern design
med transparent plastkran. Dryckesrör av okrossbart polykarbonat, med kalibrering per liter, 360 ° roterbart. Robust
bas kan användas för reklamändamål och dekoreras med klistermärken.

IceTube (interiörkylning)
3 & 5 liters torn

Image Beer-Tower 3 Liter

Rör 360 ° roterbart

Högkvalitativ transparent kran

Dryckesrör av
okrossbart polykarbonat

Version 3 Liter (Art.nr: ZS2005/3)

Pris/enhet: 119,00 EUR

Total höjd: 90 cm / vikt: 4,0 kg
Version 5 liter (art.nr: ZS2005/5

Pris/enhet: 129,00 EUR

Total höjd: 125 cm / Vikt: 4,4 kg

Tillbehör Valfritt ...
Kylelement (IceTube) Interiörkylning
Fylld med isbitar och vatten, håller den dryckerna färska längre utan att späda dem. När den används med
blinkande isbitar ökar uppmärksamhetsgraden avsevärt ...
Artikelnr: ZS2105/3 Liter
Pris/enhet: 17,00 EUR
Artikelnr: ZS2105/5 Liter
Pris/enhet: 19,00 EUR
IceBullet införd av isbitar (ej illustrerad) 3 st/set för
3 liters rör
Pris/uppsättning om 3: EUR 7,00
5 st/set för 5 liters rör
Pris/uppsättning om 5: 10,00 EUR
Rengöringsborste (inte illustrerad)
Artikelnummer: ZS2108

3 liters dryckesrör 5
liters dryckesrör

Preis/Stück EUR: 12,00
Preis/Stück EUR: 14,00
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TRITON „Promo“ 5 liter
Bordsdispenser ... Samtidiga drycker från tre kranar! Lämplig för tappning av alla typer av drycker, med eller utan
koldioxid (helst kall). Leverans inkl. rengöringsborste, kylblock och bricka för snacks som chips, smörgåsar etc.

Material och råvaror som används överensstämmer med förordning (EU) nr 10/2011 och
Förordning (EU) nr 1935/2004 och är lämplig för användning med mat/dryck!

Snackbricka

TRITON Promo 5 Liter

Dryckesbehållare 5 liter
med kalibrering 3 & 5 liter

Kylblock

Robust bas

Knacka med skruvar

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Plast (lämplig för mat/dryck)
- Total höjd: 60 cm
- Innehåll: 5 liter
Snackbricka Diameter: 25 cm
- Vikt (ofylld): 2,7 kg
- Tillbehör på begäran

Pris/enhet: 109,00 EUR
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TRITON „Sky“ 5 liter
Bordsdispenser ... Samtidiga drycker från tre kranar! Lämplig för tappning av alla typer av drycker, med eller utan
koldioxid (helst kall). Leverans inkl. rengöringsborste, Ice-Tube för isbitar (kan även användas med kylblock) och bricka
för snacks som chips, smörgåsar etc.
Material och råvaror som används överensstämmer med förordning (EU) nr 10/2011 och
Förordning (EU) nr 1935/2004 och är lämplig för användning med mat/dryck!

SKY 5 Liter (ofylld)

SKY 5 Liter inkl. Ice Tube

för isbitar

Multi-Tap System
Tre utmatningskranar

Kylblock
(tillval kylelement)

Produktfunktioner/tekniska data:
- Dryckesbehållare 5 liter: Plast (lämplig för mat/dryck)
- Ice-Tube för isbitar: Plast (lämplig för användning med mat/dryck)
- Total höjd: 89,7 cm
- Bredd: 31,9 cm
- Innehåll: 5 liter
- Fackdiameter: 25 cm
- Avstånd Kran/bas: 21,5 cm
- Vikt (ofylld): 2,8 kg
- Tillbehör på begäran

Pris/enhet: 119,00 EUR
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Artikelnummer: 4160S

Koppdispenser, plast, klar, (liten)
Classic Small Cup Dispenser, transparent blå, New Flip Cup tillåter påfyllning utan att ta bort koppen, toppladdad och
gravitationsmatad självjusterande för koppstorlekar 90-150 ml, med fälgdiameter 57-73 mm, rörlängd
406 mm, (levereras med väggmonterad enhet, en upphängning)

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Plast
- Färg: Genomskinlig (klar)
- Rörlängd: 406 mm
- För engångsstorlekar: 90-150 ml,
- med fälgdiameter: 57-73 mm
- Vikt: 0,3 kg

Pris/enhet: 25,00 EUR

Artikelnummer: 3165M

Koppdispenser, plast, klar, (medium)
Classic Medium Cup Dispenser, transparent blå, New Flip Cup tillåter påfyllning utan att ta bort koppen, toppladdad
och gravitationsmatad självjusterande för koppstorlekar 120-300 ml, fälgdiameter 64-83 mm, rörlängd
508 mm, (levereras med väggmonterad enhet, en upphängning)

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Plast
- Färg: Genomskinlig (klar)
- Rörlängd: 508 mm
-För engångsstorlekar: 120-300 ml, med
fälgdiameter: 64-83 mm
- Vikt: 0,4 kg

Pris/enhet: 29,00 EUR
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Artikelnummer: 4410M

Koppdispenser, plast, sand (medium/stor)
Pull-Type Beverage Cup Dispenser, för nästan alla applikationer. Material av obrytbar polyeten, färg SAND eller RÖD
(på begäran), toppbelastad och gravitationsmatad, självjusterande, för koppstorlekar 350-710ml, fälgdiameter
82-98 mm, rörlängd 597 mm (levereras med väggmonterad enhet, två upphängningar).

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Polyeten (plast)
- Standardfärg: Sand
- Rörlängd: 597 mm
-För engångsstorlekar: 350-710 ml, med
fälgdiameter: 82-98 mm
- Vikt: 0,5 kg

Pris/enhet: 59,00 EUR

* Dispenser för mindre koppstorlekar på begäran!

Artikelnummer: 3250S

Koppdispenser, rostfritt stål (liten)
Små koppdispenser, rostfritt stål, toppladdad och gravitationsmatad, självjusterande, för koppstorlekar 180-350 ml,
fälgdiameter 70-86 mm, rörlängd 406 mm, (levereras med väggmonterad enhet, en upphängning)

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Rostfritt stål
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 406 mm
-För kasseringsstorlekar: 180-350 ml,
med fälgdiameter: 70-86 mm
- Vikt: 0,6 kg

Pris/enhet: 46,00 EUR

Försäljning - 50% rabatt
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Artikelnummer: 4200M
Koppdispenser, rostfritt stål (medium)
Medium koppdispenser, rostfritt stål, toppladdad och gravitationsmatad, självjusterande, för koppstorlekar 120-300
ml, fälgdiameter 70-86 mm, rörlängd 597 mm, (levereras med väggmonterad enhet, två upphängningar)

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Rostfritt stål
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
-För engångsstorlekar: 120-300 ml, med
fälgdiameter: 70-86 mm
- Vikt: 0,7 kg

Pris/enhet: 54,00 EUR

Försäljning - 50% rabatt

Artikelnummer: 4400L

Koppdispenser, rostfritt stål (stor)
Stor koppdispenser, rostfritt stål, toppladdad och gravitationsmatad, självjusterande, för koppstorlekar 350-710 ml,
fälgdiameter 82-98 mm, rörlängd 597 mm (levereras med väggmonterad enhet, två upphängningar).

Produktfunktioner/tekniska data:
- Material: Rostfritt stål
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
-för engångsstorlekar: 350-710 ml, med
fälgdiameter: 82-98 mm
- Vikt: 0,8 kg

Pris/enhet: 59,00 EUR

Försäljning - 50% rabatt
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Multi-Purpose Cup Dispenser, St.- Stål (Medium/Large/XL)
Koppdispenser, rostfritt stål, toppladdad och gravitationsmatad, med kromlock, för engångskoppar papper eller plast.
Dispenserns fälgdiameter kan justeras med en skruvmejsel eller ett mynt till fälgdiametern på
kopp. Leverans inklusive anordning för väggmontering (två upphängningar).

3200M (Medium)
Teknisk data:
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
-För koppstorlekar: 180-300
ml, fälgdiameter Ø: 56-81 mm
- Vikt: 0,7 kg

Försäljning - 50% rabatt

Pris/enhet: 58,00 EUR
*****

3400L (stor)
Teknisk data:
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
-För koppstorlekar: 350-710
ml, fälgdiameter Ø: 70-98 mm
- Vikt: 0,8 kg

Pris/enhet: 62,00 EUR
*****

3500XL (X-Large)
Teknisk data:
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm

Försäljning - 50% rabatt

-För koppstorlekar: 950-1360 ml,
fälgdiameter Ø: 101-123 mm
- Vikt: 1,0 kg

Pris/enhet: 76,00 EUR
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Cupdispenser St.-Steel med fjäder (Medium/Large/XL)
Koppdispenser med fjäder, rostfritt stål, för engångskoppar papper eller plast. Koppens fälgdiameter kan justeras
med en skruvmejsel eller ett mynt. Leverans inklusive väggmontering (två upphängningar).
Cupdispenser kan installeras horisontellt, vertikalt eller 45 °.

3200EV-M

Försäljning -

50% rabatt

Teknisk data:
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
-För koppstorlekar: 180-300
ml, fälgdiameter Ø: 56-81 mm
- Vikt: 1,1 kg

Pris/enhet: 85,00 EUR
*****

3400EV-L
Teknisk data:
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
- För koppstorlekar: 350-710 ml,

med fälgdiameter Ø: 70-98 mm

Försäljning - 50% rabatt

- Vikt: 1,2 kg

Pris/enhet: 92,00 EUR
*****

3500EV-XL
Teknisk data:
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
-För koppstorlekar: 950-1360 ml,
fälgdiameter Ø: 101-123 mm
- Vikt: 1,3 kg

Pris/enhet: 110,00 EUR

Försäljning - 50% rabatt
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Bordsställ
Bordsställ, krom/stålkonstruktion, för upp till 4 lock/koppdispensrar med 597 mm rörlängd och
två avstängningar.

3604S

Stå bara

Stativ inkl. Koppdispensrar
och lockdispenser

Teknisk data:
- Färg: Krom
- Höjd: 914 mm
- Basfälgdiameter: 254 mm
- Vikt: 3,5 kg

Pris (endast stativ)
Enhet: 185,00 EUR
* Bilden ovan till höger visar stativ
3604S inkl. koppdispenser 2x 3200M,
1x 3400L, lockdispenser 1x 3402DH

Pris inkl. Utrustning
Enhet: 432,00 EUR

Lock Dispenser Rostfritt stål
Lockdispenser (för två lockstorlekar), frostat rostfritt stål, lämpligt för kopplock. Leverans inklusive enhet för
väggmontering (två upphängningar).

3402DH
Teknisk data:
- Färg: Silver (St.-Steel)
- Rörlängd: 597 mm
- För koppstorlekar: 173-710 ml

- Vikt: 1,3 kg

Pris/enhet 69,00 EUR
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AFG Dryckesbehållare NC, rostfritt stål
5-liter, 11-liter, 19-liter
AFG Dryckesbehållare NC, 5-liters, 11-liters och 19-liters kapacitet, behållarlock med tryckavlastningsventil på
tanklocket, bas med gummigrepp, på det övre handtaget. I tyngdkraftsversionen finns en extra utluftningsventil på
botten av tanken (sidoutmatning).

RP1104/5
(5 L innehåll)

RP1104/11
(11 L innehåll)

RP1104/19
(19 L innehåll)

Teknisk data:

Teknisk data:

Teknisk data:

- Material: St.-Steel DIN 1.4301

- Material: St.-Steel DIN 1.4301

- Material: St.-Steel DIN 1.4301

- Höjd: 23,5 cm

- Höjd: 42,5 cm

- Höjd: 63,5 cm

- Fälgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Fälgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Fälgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Vikt: 2,26 kg

- Vikt: 2,7 kg

- Vikt: 3,4 kg

Pris/enhet: 99,00 EUR

Pris/enhet: 119,00 EUR

Pris/enhet: 129,00 EUR

19 liter

11 liter

5 liter
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AFG Dryckesbehållare NC, 5-liters, 11-liters, 19liters, 19-liters "Gravity Execution" i rostfritt stål
AFG Dryckesbehållare NC, 5-liters, 11-liters och 19-liters kapacitet, behållarlock med tryckavlastningsventil på
tanklocket, bas med gummigrepp, på det övre handtaget. I tyngdkraftsversionen finns en extra utluftningsventil på
botten av tanken (sidoutmatning).

RP1104/5GV (5 liter)

RP1104/11GV (11 liter) RP1104/19GV (19 liter)

Levereras komplett med
dryckslang, isolering, lock, kran
och koppling

Levereras komplett med
dryckslang, isolering, lock, kran
och koppling

Levereras komplett med
dryckslang, isolering, lock, kran
och koppling

Teknisk data:

Teknisk data:

Teknisk data:

- Material: St.-Steel DIN 1.4301

- Material: St.-Steel DIN 1.4301

- Material: St.-Steel DIN 1.4301

- Höjd: 23,5 cm

- Höjd: 42,5 cm

- Höjd: 63,5 cm

- Fälgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

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

- Vikt: 2,78 kg

- Vikt: 3,1 kg - Vikt: 3,9 kg

Inkl. Standardknapp

Inkl. Standardknapp

Pris/enhet: 129,00 EUR

Pris/enhet: 149,00 EUR

Pris/enhet: 159,00 EUR

Inkl. Premium Tap
Pris/enhet: 169,00 EUR

Inkl. Premium Tap
Pris/enhet: 189,00 EUR

Inkl. Premium Tap
Pris/enhet: 199,00 EUR

19 liter

11 liter

Inkl. Standardknapp

5 liter
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Plastdryckbehållare (PE) Gravity
Version 5-Liter & 15-Liter
Material och råvaror som används i plastdryckbehållarna överensstämmer med föreskrifter (EU) nr 10/2011 och
förordning (EU) nr 1935/2004 och är lämpliga för användning med mat/dryck!

RP1104/15GVP (15 L)
Kan användas med varmt och kallt

RP1104/5GVP (5 L)
Lämpligast för kalla drycker.

drycker. Lämplig för Basic15-liter och kompatibel med artikeln DPF100 &

Kombi 2x 15-liter.

DPD200.

Teknisk data:

Teknisk data:

- Material: Plast (PE)

- Material: Plast (PE)

- Höjd: 43,5 cm
- Bredd: 28 cm
- Djup: 16,5 cm

- Bredd: 19 cm
- Djup: 11,5 cm
- Vikt: 0,6 kg

Inkl. Standardknapp

Endast utrustad med
Standardknapp

Inkl. Premium Tap
Pris/enhet: 99,00 EUR

... Levereras komplett med
dryckslang, isolering, lock, kran och
koppling

- Höjd: 32 cm

- Vikt: 1,2 kg

Pris/enhet: 59,00 EUR

RP1000/SDT
Standardknapp

Pris/enhet: 29,00 EUR

Pris/enhet: 49,00 EUR
RP1000/PDT
Premium Tap
... Levereras komplett med
dryckslang, isolering, lock, kran och
koppling

Pris/Uni: 69,00 EUR
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Trycktillbehör för drycker med CO2 ...

RP1101SF
CO2-gascylinder
. . . grå med vridventil, med
tekniskt godkännande, Ø 60,3
mm, längd 401 mm, vikt 2,17 kg

Artikel RP1101SF & RP1102HIWI
fäst på 11-liters behållare
Artikel RP1101SF

(CO2-gascylinder, stål, 500 g)

Pris/enhet: 39,00 EUR
RP1102HIWI
Mini CO2-Regulator 3 bar
. . . med säkerhetsventil, fungerar

manometer, stoppventil, komplett
med tryckledning, backventil och NCkoppling 7/16 ".

Pris/enhet: 69,00 EUR

Artikel RP1102HIWI
Mini-CO2 Regulator 3 bar

Artikel RP1102G N & Soda Club

CO2-cylinder ansluten till
11-liters behållare

RP1102GN
CO2-regulator 0-3 bar,

... ajusterbar med handratt, lämplig
för aluminium -CO2 -ventilflaskor
med sodabubblanordningar som
"Soda Club" och "Soda Stream".
Utbyte av flaska i butiker möjligt.
Redo för
anslutning med ledning och
koppling, lämplig på Rocket Pack
stålbehållare.

Pris/enhet: 110,00 EUR

Artikel RP1102GN

CO2-regulator för Soda-Club
flaska (aluminium)

RP1000/KDT
Kompensator Knacka med

justerskruv

Artikel RP1000/KDT

... denna kran är obligatorisk vid
användning av CO2-gascylinder i
dryckesryggsäcken. Endast användbar
för Pro 11-liter och Pro-19-liter!

Pris/enhet: 129,00 EUR
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Trycktillbehör för ”icke-kolsyrade” och
"Kolsyrade" drycker varma och kalla

RP1113/PP
Handmanövrerad luftpump, 8 ",
krom, inkl. fästhylsa. Används för
att generera utmatningstrycket vid
utmatning av alla drycker som öl,
cola, vin, juice, vatten, etc.

Levereras komplett med
kontakter för respektive
ryggsäcksmodell.

Pump ansluten till artikeln
Premium 11-liter

Pris/enhet: 79,00 EUR

RP1113/PP-T
Luft pump som beskrivits ovan,
men med T-kontakt, för
anslutning till 2 dryckesbehållare.

Levereras komplett med
kontakter för respektive
ryggsäcksmodell.

Pris/enhet: 99,00 EUR

Luftpump med T-kontakt

Pump med T-kontakt ansluten
till artikel Kombi 2x 15-Liter

JP2201
Mini luftpump, för att generera
utmatningstrycket för drycker med
CO2 i produkt DPF100 och P2003.

Pris/enhet: 19,00 EUR

Mini luftpump
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Påfyllningsutrustning ...

RP1107
Utkast till ölfyllningssats

bestående av CO2-Regulator 0-6/3 bar,
CO2-slanganslutning, fatkoppling
(platt, korg eller kombi) med
backventil, dryckesledning inkl.
koppling och snifferventil NC, 7/16 ".

Pris/enhet: 270,00 EUR
RP1106
Fyll-kit för förblandning av läsk
. . . fyllning av raketpaketen
dryckesbehållare från en förblandning
KEG från dryckesindustrin. Setet
består av CO2-Regulator 010/7 bar,
med säkerhetsventil, med
cylinderindikator, med
avstängningskran, redo för anslutning
med tryckledning inkl. backventil och
dryckesledning med NC-koppling
svart och snifferventil NC 7/6 ". På
begäran med CC-koppling finns!

Pris/enhet: 220,00 EUR
RP1109
Fylltratt, Ø 16 cm, från PE-HD 9507
. . . okonventionell fyllning av
Rocket Packs dryckesbehållare via
handöppningen via tratt med
linjeanslutning. Minskar skumning!

Pris/enhet: 20,00 EUR
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Fyllningsutrustning

RP1108
Överflödeslinje öl/förblandning
Uppsättningen består av dryckeslinje
(ca 2 meter), kopplings -NC svart,
snörventil NC, 7/16 ”. Valfritt med
vingmutter 5/8 "för flash-chilleranslutning eller UNEX-slangklämma
för anslutningsventil.

Pris/enhet: 79,00 EUR

RP1110
Snifter-Valve NC, 7/16 ”
(Med förbehåll för tekniska ändringar)

Pris/enhet: 49,00 EUR
Valfri utrustning:
inkl. överströmningslinje (artikel RP1108)

RP1105/PP

för fyllning från KEG i
Rocket Packs Container

Picknick-pump med
kolvpump för hand
... för montering på KEG,
fullmetallversion. Direkt tappning av
öl KEG eller överföring till Rocket
Packs Container. Kyl ner öltunna från
bryggeriet, anslut picknick-pump till
lämplig fat
kopplare och anslut till öltunnan.
Färsk öl kommer redan ur kranen.

Levereras vanligtvis med plattfäste.
Om annan monteringstyp krävs,
vänligen informera oss på beställning!

Pris/enhet: 129,00 EUR
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Olika tillbehör till raketpaket ...

TP3201
Kopphållare
... för återanvändbara koppar 500 ml
med/utan handtag. Kapacitet ca.
15-20 koppar. Kan fästas på
höftbältet på nästan vilken
dryckesryggsäck som helst.
Alternativ dispenserlösning när du
använder återanvändbara koppar.

Pris/enhet: 19,00 EUR
TP3101
Avfallspåse
... lämplig för artikeln Twin-Pack, för
bortskaffande av tomma burkar/
flaskor. Enkel installation och
tömning. En lätt, vatten och smuts
avvisande material.
Färg: Svart (Nylon)
Mått: H47 x B41 x D22 cm Vikt
(ofylld): 0,7 kg

Pris/enhet: 49,00 EUR

Twin-Pack inkl. Avfallspåse

Twin-Pack inkl. Avfallspåse

Promoflagga med tvåpack

Promoflagga med Pro 11-Liter

RP2012/PF
Flagga med teleskopstång
Väderbeständig, flexibel
Promoflagga i signalfärg med
teleskopstång av stål, ca. 140 cm
längd, 2x DIN A4 foliefickor för
utbytbara reklamdekorationer.
Kantad med belysta ränder.
Färg: Neongul eller grön Storlek:
40/26 cm x 36 cm Material:
Nylon / textilväv Vikt: ca. 200 g

Pris/enhet: 39,00 EUR
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Olika tillbehör till raketpaket ...

RP1115
Leverantörsförkläde,

Delas in i tre generösa fickor för
servicetillbehör, pengarjakt,
reservkoppar etc.
Färg: Silver
Material: Lastbil Presenning Mått:
H24 x B52 x D7 cm Nettovolym: ca.
12 liter vikt (ofylld): 200 g

Pris/enhet: 19,00 EUR

RP1116
Transportisolerande hylsa
med lock. Lämplig för behållare
RP1104/11 (standard och
gravitation).
Svart färg
Material: Nylon/skum Material
Mått: H 41 cm, Ø 26 cm Vikt: 680 g

Pris/enhet: 29,00 EUR

RP1117
Koppdispenserförlängning
tillverkad av flexibelt tygmaterial som
ska fästas på botten av koppdispensern.
Lämplig för koppdispenser modell
3165M och 4410M ... när du använder
återanvändbara koppar.

Pris/enhet: 9,00 EUR
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Rocket Packs användarvillkor
Bilder: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i form, funktion och utrustning för våra erbjudna artiklar.
Frakt och moms: Leveransen sker från försäljningskontoret Frankfurt/ Main plus lagstadgad moms. (för närvarande
19%) samt porto och packning.
Leverans och betalning: Om inte annat överenskommits förfaller vår faktura netto inom 30 dagar, förutsatt att alla tidigare
fakturor har betalats. För nya kunder uteslutande via förskottsbetalning eller leverans är kontant vid leverans.

Leveransdatum: Standardartiklar och små mängder vanligtvis inom 3-5 dagar efter mottagande av beställning. Vi
försöker följa kortare leveransförfrågningar, men de är reserverade för oss.
Specialbeställningar: Om möjligt krävs dock en längre leveranstid och tilläggskostnader. Utbyte är uteslutet här.

Leverans och betalning för specialbeställningar: 50% av bruttobeställningsvärdet när ordern läggs. Vid
specialbeställningar startar produktionen först efter mottagandet av handpenningen. 50 % före leverans. Retur och byte
utesluts för specialtillverkade produkter
Hyresavgifter: Förstår sig själv plus den lagliga momsen. (för närvarande 19%), förpackning och fraktkostnader. I hyran
ingår slutstädning av hyrda varor och tillbehör.
Leverans av de hyrda varorna: utförs av UPS -pakettjänst eller ett annat jämförbart rederi från försäljningskontoret i
Frankfurt/ Main. Leveransen av de hyrda varorna sker vanligtvis 1 arbetsdag före hyrans början, om inte annat avtalats.

Leverans och betalning på hyra: Hyresavgiften betalas efter returnering av de hyrda varorna, inom 14 dagar från
fakturadatum. Vi har beräknat våra hyrespriser utan rabatt och ger därför inga avdrag.

Returnering av det hyrda: Hyresgästen förbinder sig att lämna tillbaka de hyrda varorna inklusive tillbehör i god tid.
Hyresobjekt måste returneras till hyresvärden senast 3 arbetsdagar efter att hyrestiden löpt ut. Vid återbetalning
kommer standardavgifter annars att krävas.
Upphovsrätt: Företaget Szabó Rocket Packs kan hållas ansvarigt för intrång i upphovsrätten och äganderätten på
levererade dokument, till exempel: inget ansvar kan accepteras för bokstäver, logotyper, ritningar, foton etc. Alla krav
mot Szabó Rocket Packs på grunden av en sådan kränkning av rättigheterna ska bäras direkt av kunden.

Priser: När en ny prislista visas förlorar den gamla prislistan sin giltighet. Under tiden förbehåller vi oss rätten att göra
prisändringar på grund av marknadsförhållanden.
Klagomål: Tiden för återkallelse/retur för konsumenter enligt § 355 (2) BGB är 14 dagar från datumet för följesedel/
faktura. Inom denna period kan oanvända varor returneras till oss i originalförpackningen. Retur av begagnade varor är
uteslutet! Först efter kontroll av de returnerade varorna återbetalas varans värde. Förpacknings- och fraktkostnader
återbetalas inte. Returkostnaderna ska bäras av konsumenten. Det finns ingen ångerrätt eller retur för transaktioner
med företagare och/eller affärsoperatörer.

Transportskador: Klagomål måste uteslutande göras till ansvarig leveransservice och rapporteras där för ersättning
med hjälp av en skadeanmälan.
Ansvar: Vi ansvarar inte för skador som orsakas av användning av våra artiklar eller eventuell förlust av vinst på grund
av force majeure som ogynnsamma väderförhållanden, saknad eller otillräckligt utbildad personal, flytt
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eller avbokning av evenemanget, saknad bar godkännande, etc. Varken krav på skadestånd eller hyresreduktion kan
göras gällande här. Hyresobjektet måste testas före användning och eventuella klagomål eller oklarheter måste
meddelas uthyraren utan dröjsmål. Reklamationer som tas emot senare kan inte beaktas. Det hyrda objektet är
hyresvärdens egendom. Vid uppsåtlig skada eller förlust av de hyrda varorna är hyresgästen fullt ansvarig.

Garanti: 2 år från inköpsdatum, mot defekter orsakade av felaktig bearbetning eller materialfel. Inga garantikrav vid
felaktig hantering, användning eller lagring samt vid egen omarbetning eller omarbetning.

Äganderättsförbehåll: De levererade varorna förblir vår egendom tills full betalning.
Plats för uppfyllelse: Frankfurt/Main är platsen för uppfyllelse och överenskommen jurisdiktionsplats för alla rättigheter
och skyldigheter som härrör från transaktioner som utförs med oss.

Företagsprofil:
Rocket Packs Dryck Ryggsäck System
Registrerad ägare: Dezsö Szabo Sossenheimer
Weg 48
D- 65929 Frankfurt/Main, Tyskland
E-post: info@rocketpacks.de
Telefon: +49 (0) 69 95297708
Fax .: +49 (0) 69 95297709
Affärsobjekt:
Produktion och handel med dryckesryggsäckar och leverantörsbrickor

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

Från och med 2021

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
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