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Grundlæggende 15 liter „ikke-kulsyreholdige drikkevarer“
Universal Beverage Rygsæk, med god isolering (op til 2 timer). Rygsækbetræk identisk med Premium -modellerne.
Men udstyret med plastdrikkebeholder på 15 liter. Kan bruges til stille drikke, varme og kolde.
Rygsæk til starterdrikke til en billig pris!

Standard Tap

Premium Tap

Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Fleksibel reklamedekoration af
papirudskrifter bag folie

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vægt (ikke lastet): 3,8 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 44,5 x L 60 cm
-Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med returskåle, pris EUR 9,00/stk
- Drikkebeholder: mad egnet plast (PE), 15-L indhold
- Leverandørforklæde inkl. 3 forposer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 269,00 EUR
Pris/enhed: 299,00 EUR
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Grundlæggende 15 liter „kulsyreholdige drikkevarer“
Universal Beverage Rygsæk, med god isolering (op til 2 timer). Rygsækbetræk identisk med Premium -modellerne.
Men udstyret med plastdrikkebeholder på 15 liter. Kan bruges til stille drikke, varme og kolde som
samt til kulsyreholdige drikkevarer. Rygsæk til starterdrikke til en billig pris!

Standard Tap
Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Premium Tap

Håndbetjent luftpumpe
fastgjort til rygsæk sele

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vægt (ikke lastet): 3,8 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 44,5 x L 60 cm
-Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
- Drikkebeholder: Mad egnet plast (PE), 15-L indhold
- Håndbetjent luftpumpe som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Leverandørforklæde inkl. 3 forposer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: EUR 339,00
Pris/enhed: 379,00 EUR
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Premium 5 liter „Ikke-kulsyreholdige drikkevarer“
Den lille version af universelt anvendelige drikkevare rygsække. Solid, robust drikkevare rygsæk med lav vægt og god
isolering (op til 2 timer). Kan bruges til alle "stille" drikke, varme og kolde. Egnet til
ukompliceret og hurtig drikkevareservice.

Leverandørforklæde inkl. 3 forposer

Standard Tap

Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Premium Tap
Fleksibel reklamedekoration med
papirindsats bag folie

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Vægt (ikke lastet): 4,0 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 30,5 x L 64,5 cm
Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 90-150 ml (kant Ø 57-73 mm)
-Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, 5-liters indhold
- Leverandørforklæde inkl. 3 forposer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 299,00 EUR
Pris/enhed: EUR 339,00
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Premium 5 liter „kulsyreholdige drikkevarer“
Den lille version af universelt anvendelige drikkevare rygsække. Solid, robust drikkevare rygsæk med lav vægt og god
isolering (op til 2 timer). Kan bruges til at servere alle former for “kulsyreholdige og stille” drikkevarer,
varm og kold. Velegnet til ukompliceret og hurtig drikkevarer.

Leverandørforklæde inkl. 3 forposer

Standard Tap

Illustration: Produktfunktioner til
kulsyreholdige drikkevarer

Premium Tap
Fleksibel reklamedekoration med
papirindsats bag folie

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Vægt (ikke lastet): 4,0 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 30,5 x L 64,5 cm
Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 90-150 ml (kant Ø 57-73 mm)
- Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), 5-liters indhold
- Håndbetjent luftpumpe som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Leverandørforklæde inkl. 3 forposer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 369,00 EUR
Pris/enhed: EUR 409,00
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Premium 11 liter „Ikke-kulsyreholdige drikkevarer“
Absolut solid, robust drikkevare rygsæk med lav vægt og god isolering (op til 3 timer). Kan bruges til alle typer "ikkekulsyreholdige" drikke, varme og kolde. Velegnet til en ukompliceret og hurtig drik
service. Let håndtering, hurtig påfyldning og rengøring!

Standard Tap

Premium Tap

Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Kopdispenser
til engangskopper 120-300 ml

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vægt (ikke indlæst): 5,5 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 44,5 x L 60 cm
-Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, indhold 11-Liter (3 US-Gallons)
- Leverandørforklæde inkl. 3 forposer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: EUR 359,00
Pris/enhed: 399,00 EUR
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Premium 11 liter „kulsyreholdige drikkevarer“
Absolut solid, robust drikkevare rygsæk med lav vægt og god isolering (op til 3 timer). Kan bruges til alle former for
“kulsyreholdige og ikke-kulsyreholdige” drikke, varme og kolde. Velegnet til en ukompliceret
og hurtig drikkevarer. Let håndtering, hurtig påfyldning og rengøring!

Standard Tap
Illustration: Produktfunktioner til
kulsyreholdige drikkevarer

Premium Tap

Håndbetjent luftpumpe
som trykudstyr

* Yderligere tryk tilbehør på forespørgsel*

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 54 x B 42 x D 22 cm
- Vægt (ikke indlæst): 5,5 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 44,5 x L 60 cm
-Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), indhold 11-Liter (3 US-Gallons)
- Håndbetjent luftpumpe som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Leverandørforklæde inkl. 3 forposer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 429,00 EUR
Pris/enhed: EUR 469,00
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Pro 11 Liter „Ikke-kulsyreholdige drikkevarer“
Den gennemprøvede i mange år, ultimative mobile dispenseringsenhed til professionel drikkevarer. Særligt robust,
holdbar og stærkt isolerende (op til 4 timer) rygsækkonstruktion. Velegnet til universel anvendelse
udlevering af ikke-kulsyreholdige drikkevarer varme og kolde.

Professionel drikke rygsæk
Isolering op til 4 timer

Standard Tap

Premium Tap

Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Pro 11-Liter, sikrer et
professionelt mærkeudseende

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 52 x B 35 x D 35 cm
- Vægt (ikke lastet): 6,5 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 43 x L 79 cm
-Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, indhold 11-Liter (3-USGallons)
- Særligt rygsækdæksel: Forstærket konstruktion af aluminiumstiver integreret i ryggen
- Isolering Plus, op til 4 timer eller mere gennem det ekstra iso -dæksel til drikkevarebeholder
- Leverandørforklæde inkl. 3 forposer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 429,00 EUR
Pris/enhed: EUR 469,00
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Pro 11 Liter „kulsyreholdige drikkevarer“
Den gennemprøvede i mange år, ultimative mobile dispenseringsenhed til professionel drikkevarer. Særligt robust,
holdbar og stærkt isolerende (op til 4 timer) rygsækkonstruktion. Velegnet til universel anvendelse.
Kan bruges til alle typer drikkevarer “kulsyreholdige og ikke-kulsyreholdige, varme og kolde.

Professionel drikke rygsæk
Isolering op til 4 timer

Standard Tap

Premium Tap

Illustration: Produktfunktioner til
kulsyreholdige drikkevarer

Pro 11-Liter, sikrer et
professionelt mærkeudseende

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 52 x B 35 x D 35 cm
- Vægt (ikke lastet): 6,5 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 43 x L 79 cm
-Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), indhold 11-Liter (3-USGallons)
- Håndbetjent luftpumpe som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Særligt rygsækdæksel: Forstærket konstruktion af aluminiumstiver integreret i ryggen
- Isolering Plus, op til 4 timer eller mere gennem det ekstra iso -dæksel til drikkevarebeholder
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: EUR 499,00
Pris/enhed: 549,00 EUR
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Pro 19 Liter „Ikke-kulsyreholdige drikkevarer“
Den gennemprøvede i mange år, ultimative mobile dispenseringsenhed til professionel drikkevareservice som XL PLUS
SIZE. Særligt robust, holdbar og stærkt isolerende (op til 4 timer) rygsækkonstruktion. Velegnet til
udlever alle former for ikke-kulsyreholdige drikkevarer varme og kolde.

XL-varianten af
Mobil drikkevare!

Standard Tap
Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Premium Tap

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Standardfarve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 72 x B 35 x D 35 cm
- Vægt (ikke lastet): 8,5 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 63 x L 77,5 cm
-Kopdispenser: Sand/hvid, plastik, egnet til engangskopper 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, indhold 19-Liter (5-USGallons)
- Særligt rygsækdæksel: Forstærket konstruktion af aluminiumstiver integreret i ryggen
- Isolering Plus, op til 4 timer eller mere gennem det ekstra iso -dæksel til drikkevarebeholder
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: EUR 509,00
Pris/enhed: 549,00 EUR
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Pro 19 Liter „kulsyreholdige drikkevarer“
Den gennemprøvede i mange år, ultimative mobile dispenseringsenhed til professionel drikkevareservice som XL PLUS
SIZE. Særligt robust, holdbar og stærkt isolerende (op til 4 timer) rygsækkonstruktion. Velegnet til
udlever alle former for kulsyreholdige og ikke-kulsyreholdige drikke, varme og kolde.

XL-varianten af
Mobil drikkevare!

Standard Tap
Illustration: Produktfunktioner til
kulsyreholdige drikkevarer

Premium Tap

Håndbetjent luftpumpe
som trykudstyr

* Yderligere tryk tilbehør på forespørgsel*

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 72 x B 35 x D 35 cm
- Vægt (ikke lastet): 8,5 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 63 x L 77,5 cm
-Kopdispenser: Sand/hvid, plastik, egnet til engangskopper 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder: AFG Container NC (stål), indhold 19 liter (5-USGallons)
- Håndbetjent luftpumpe som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Særligt rygsækdæksel: Forstærket konstruktion af aluminiumstiver integreret i ryggen
- Isolering Plus, op til 4 timer eller mere gennem det ekstra iso -dæksel til drikkevarebeholder
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: EUR 579,00
Pris/enhed: 629,00 EUR
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Kombi 2x 11 Liter „Ikke-kulsyreholdige drikkevarer“
Mobilt udleveringssystem til Professional Beverage Service. Giver dig mulighed for at servere 2 typer drikkevarer fra et
rygsæksystem. Særligt robust, holdbar og stærkt isolerende (op til 4 timer) rygsækkonstruktion.
Versionen er velegnet til udlevering af drikkevarer uden kulsyre, varme og kolde.

Standard Tap

Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Premium Tap
2 isoleret separat
drikkevarebeholdere 11 liter

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 52 x B 52 x D 32 cm
- Vægt (ikke indlæst): 11,0 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 44 x L 91 cm
-Kopdispenser: Sand/hvid, plastik, egnet til engangskopper 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder (2x): AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, indhold 11-Liter (3 US-Gallons)
- Særligt rygsækdæksel: Forstærket konstruktion af aluminiumstiver integreret i ryggen
- Isolering Plus, op til 4 timer eller mere gennem det ekstra iso -dæksel til drikkevarebeholder
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 549,00 EUR
Pris/enhed: 639,00 EUR
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Kombi 2x 11 Liter „kulsyreholdige drikkevarer“
Mobilt udleveringssystem til Professional Beverage Service. Giver dig mulighed for at servere 2 typer drikkevarer fra et
rygsæksystem. Særligt robust, holdbar og stærkt isolerende (op til 4 timer) rygsækkonstruktion. Version er velegnet til
udlevering af alle typer kulsyreholdige og ikke-kulsyreholdige drikke, varme og kolde.

Standard Tap

Illustration: Produktfunktioner
til kulsyreholdige drikkevarer

Premium Tap

2 isoleret separat
drikkevarebeholdere 11 liter

Håndbetjent luftpumpe
som trykudstyr

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 52 x B 52 x D 32 cm
- Vægt (ikke indlæst): 11,0 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 44 x L 91 cm
-Kopdispenser: Sand/hvid, plastik, egnet til engangskopper 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
-Drikkebeholder (2x): AFG Container NC (stål), indhold 11-Liter (3 US-Gallons)
- Håndbetjent luftpumpe inkl. T-kobling som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Særligt rygsækdæksel: Forstærket konstruktion af aluminiumstiver integreret i ryggen
- Isolering Plus, op til 4 timer eller mere gennem det ekstra iso -dæksel til drikkevarebeholder
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 639,00 EUR
Pris/enhed: 719,00 EUR
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Kombi 2x 15 Liter „Ikke-kulsyreholdige drikkevarer“
Mobilt dispenseringssystem med to plastbeholdere (PE), der skal tømmes uafhængigt af hinanden. Med denne
kompakte drikkevare -rygsækmodel kan der serveres to forskellige drikkevarer samtidigt. Isolering op til 2 timer.
Versionen er velegnet til at levere drikkevarer uden kulsyre, varme og kolde. Lav vægt og høj lastkapacitet sikrer en
ukompliceret drikkevare. Fyld hurtigt op, og lad os starte service ...

Kompakt drikkevare rygsæk
med to drikkebeholdere hver
15 liter, lavet af plast

Standard Tap
Illustration: Produktfunktioner til
drikkevarer uden kulsyre

Premium Tap

Let rygsæk
Høj belastningskapacitet

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimension: H 52 x B 36 x D 40 cm
- Vægt (ikke lastet): ca. 6,0 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 43,5 x L 87,5 cm
-Kopdispenser: Sand/hvid, plastik, egnet til engangskopper 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
- Drikkebeholder (2x): Mad/drikke egnet plast (PE), indhold 15 liter
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 399,00 EUR
Pris/enhed: 429,00 EUR
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Kombi 2x 15 Liter „kulsyreholdige drikkevarer“
Mobilt dispenseringssystem med to plastbeholdere (PE), der skal tømmes uafhængigt af hinanden. Med denne
kompakte drikkevare -rygsækmodel kan der serveres to forskellige drikkevarer samtidigt. Isolering op til 2 timer.
Versionen er velegnet til at levere drikkevarer uden kulsyre, varme og kolde. Lav vægt og høj lastkapacitet sikrer en
ukompliceret drikkevareservice. Når du bruger luftpumpen med T-kobling, rygsækken
er velegnet til udlevering af kulsyreholdige drikkevarer.

Ved at bruge luftpumpen
også egnet til CO2 -drift!

Standard Tap
Illustration: Produktfunktioner til
kulsyreholdige drikkevarer

Let rygsæk
Høj belastningskapacitet

Premium Tap

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimension: H 52 x B 36 x D 40 cm
- Vægt (ikke lastet): ca. 6,5 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 43,5 x L 87,5 cm
-Kopdispenser: Sand/hvid, plastik, egnet til engangskopper 350-710 ml (kant Ø 82-98 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
- Drikkebeholder (2x): Mad/drikke egnet plast (PE), indhold 15 liter
- Håndbetjent luftpumpe inkl. T-kobling som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr inkl. Standard
haneudstyr inkl. Premium Tap

Pris/enhed: 479,00 EUR
Pris/enhed: EUR 509,00
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Kombi 2x 5 Liter „Ikke-kulsyreholdige og kulsyreholdige drikkevarer“
Drikke rygsæk med isolering (op til 2 timer). Til servering af to typer produkter fra en rygsæk. Helst velegnet til kolde
drikke. Tyngdekraft-Fed drift af ikke-kulsyreholdige drikkevarer, behøver ikke at bruge ekstra trykudstyr. Udlevering af
kulsyreholdige drikkevarer, ekstra trykudstyr skal betjenes. Den mekaniske luftpumpe med T-kobling er den mest
egnede metode til dette formål. Ideel
til hurtig drikkevarer!

Servering af 2 drikkevaretyper

fra en rygsæk ...

Illustration:

Illustration:

Produktfunktioner til

Produktfunktioner for ingen

kulsyreholdige drikkevarer

kulsyreholdige drikkevarer

... helst egnet

til kolde drikke!

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 36 x B 31 x D 28 cm
- Vægt (ikke lastet): 2,0 Kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 30,5 x L 64,5 cm
-Kopdispenser: Gennemsigtig, plastik, egnet til engangskopper 120-300 ml (kant Ø 64-83 mm)
Valgfrit: Forlængelse af stof til brug med kopper, der kan returneres. Pris EUR 9,00/stk
- Drikkebeholder (2x): Mad/drikke egnet plast (PE), indhold 5 liter
- Håndbetjent luftpumpe inkl. T-kobling som trykudstyr (egnet til enhver form for drikkevarer)
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Udstyr "ikke-kulsyreholdige drikkevarer"
Udstyr "kulsyreholdige drikkevarer"

Pris/enhed: EUR 249,00
Pris/enhed: 349,00 EUR
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Drikkepakke-sjov 5 liter
"Ikke-kulsyreholdige/kulsyreholdige drikkevarer"
Enkel drikkerygsæk med moderat isolering, velegnet til enhver sjov lejlighed. Helst velegnet til kolde drikke. For stille
drikke fungerer tømningen gennem Gravity -Fed - intet ekstra tryk tilbehør
påkrævet. Når du bruger rygsækken med kulsyreholdige drikkevarer, har Mini-Air-Pumpen

skal drives som

tryk tilbehør.

Illustration: Produktfunktioner
til drikkevarer uden kulsyre

Illustration: Produktfunktioner
til kulsyreholdige drikkevarer

Betjening med mini-luftpumpe

som trykudstyr

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SØLV (farve RØD - resterende lager, materiale nylon)
- Rygsæk Dimensioner: H 36 x B 27 x D 17 cm
- Vægt (ikke lastet): 1,4 kg
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 31 x L 46 cm
- Drikkebeholder: Mad/drikke egnet plast (PE), indhold 5 liter

- Kopholder på skulderrem (ideel til 200 ml kopper)

-Påkrævet til CO2-drift: Mini-luftpumpe (mekanisk, manuel betjening)

Udstyr "ikke-kulsyreholdige drikkevarer"
Udstyr "kulsyreholdige drikkevarer"

Pris/enhed: EUR 79,00
Pris/enhed: 99,00 EUR
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Festpakke til 5-liters øldåser fra supermarkedet ...
enkel drikkevare rygsæk, med moderat isolering (rygsæk som Drink-Pack-Fun), kan bruges til 5-liters øl-dåser fra
supermarkedet. Levering inkl. kan klemme og tappe til øldåse, tilsluttet drikkevarelinje med standard enkelthånds Tap
og Mini-Air-Pump som trykudstyr.

Kan bruges med alle standard 5-liters øl dåser i aluminium!

Leveringsomfang: PartyPack til 5-liters ALU øldåse

Produktfunktioner/tekniske data:

5-liters øldåse

* Leveres uden øldåse *

- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SLVER (farve RØD - resterende lager, materiale nylon)
- Rygsæk Dimensioner: H 36 x B 27 x D 17 cm
- Vægt (ikke belastet): 1,0 kg (belastet ca. 7 kg)
- Reklameoverflade (synlig folieoverflade): H 31 x L 46 cm
- Dispenseringssæt: enkelt håndskran, standpipe, kan klemme, Mini luftpumpe (se billedet ovenfor i midten)
- Becherhalterung am Schultergurt (ideel til 200 ml Trinkbecher
- Kopholder på skulderrem (ideel til 200 ml kopper)

Pris/enhed: 89,00 EUR
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Rocket Tower - Single 3 Liter
Rocket Tower Single er højdepunktet for catering til arrangementer. Udstyret med et ubrydeligt drikkevarerør af plast
(PE), indhold af rør 3 liter. Inklusiv intern køling (IceTube) og tappenhed, er denne ultralette rygsæk iøjnefaldende og ...

garanteret omsætning til indendørs event-catering!

Dit brand image
optimalt repræsenteret

Til brug med Ice-Tube
kun 2 liter kapacitet
drikkevarerør

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 60 x B 32 x D 11 cm
- Længde på drikkevarerør: 70 cm (med kalibrering pr. Liter) og inkluderet drikkevarelinje med vandhane

- Længde på isrør: 60 cm
- Vægt (ufyldt): 1,7 kg
- Reklameoverflade: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Pris/enhed: EUR 189,00
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Rocket Tower - Twin 2x 3 Liter
Rocket Tower Single er højdepunktet for catering til arrangementer. Udstyret med to ubrydelige drikkevarerør af plast
(PE), indhold af hvert rør 3 liter. Inklusiv intern køling (IceTube) og tappenhed er denne ultralette rygsæk iøjnefaldende
og ...

garanteret omsætning til indendørs event-catering!
Dit brand image
optimalt repræsenteret

Til brug med Ice-Tube
kun 2 liter kapacitet
drikkevarerør

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsæk Dimensioner: H 60 x B 32 x D 11 cm
- Længde på drikkevarerør: 70 cm (med kalibrering pr. Liter) og inkluderet drikkevarelinje med vandhane

- Længde på isrør: 60 cm
- Vægt (ufyldt): 2,7 kg
- Reklameoverflade: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (L ca. 140 cm) * Ikke illustreret

Pris/enhed: 299,00 EUR
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Twin Pack - dåser og flasker rygsæk
Den isolerede Twin Pack er det ideelle mobile distributionssystem til kommercielle drikkevare dåser og flasker (PET
eller glas) op til 500 ml samt emballerede produkter fra fødevare- og non-food sektoren. Perfekt egnet til at supplere
og øge promotion- og salgskapaciteter. Let påfyldning og håndtering!

Twin Pack kan konverteres til en drikkevare rygsæk til servering i kopper.
Bare spørg os om løsninger og priser.

2 kammer enhed med lastekapacitet
til 15 dåser eller flasker

op til 500 ml hver

Twin Pack med affaldspose til
bortskaffelse af tom beholder

Fleksibel udskiftning
reklame beskeder!

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
- Rygsækmål: H 60 x B 35 x D 30 cm
- Vægt (ufyldt): 4,0 kg
- Reklameoverflade (bagside): H 52 x B 30 cm
- Reklameoverflade: 2x H 38 x B 22 cm
- Leverandørforklæde inkl. 3 forlommer (materiale og farve som rygsæk)
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (ikke illustreret). Affaldspose (illustreret øverst til venstre).

Pris/enhed: 269,00 EUR

(Affaldspose - Pris/enhed EUR 49,00)
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BT4002 - Leverandørs bakke om bord med låg
Isoleret sælgers bakke er velegnet til en lang række anvendelser. Materialer og udførelse af høj kvalitet sikrer
stabilitet og holdbarhed. Aftageligt løftelåg, skulderbæltsystem med justerbar skulderpude i ryggen på tværs, sikrer
højeste komfort. Med to sidelommer udenfor til servicetilbehør eller pengepochet. Front og låg (indvendigt) kan
dekoreres med reklameformål. Når den bruges Bakke med låg
også velegnet til distribution af isprodukter!

15-hullers indsats til stabilisering
af dåser, flasker og kopper

Ergonomisk skulderremssystem
med justerbar skulderpude

Hul Ø 70 mm, Højde 50 mm

Indlæg (rumdeler),
holder bakken ryddig
Fleksibel ændring af

Løftelåg helt aftageligt

reklame beskeder

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
Bakkens dimensioner: H 20 x B 39 x D 39 cm
- Vægt (ufyldt): 2,2 kg
- Nettovolumen: 25 liter

- Reklameoverflade (foran): H 13 x B 69 cm
- Reklameoverflade (inderside af låg): H 12 x B 31 cm
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (ikke illustreret).

Udstyr med indlæg (rumdeler) Pris/enhed: 149,00 EUR
15-hullers indsats
Pris/enhed: 19,00 EUR
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BT4003 - Leverandørbakke om bord XL med låg
Isoleret sælgers bakke er velegnet til en lang række anvendelser. Materialer og udførelse af høj kvalitet sikrer stabilitet
og holdbarhed. Aftageligt løftelåg, skulderbæltsystem med justerbar skulderpude i ryggen på tværs, sikrer højeste
komfort. Med to sidelommer udenfor til servicetilbehør eller pengepochet. Front og låg (indvendigt) kan dekoreres til
reklameformål. Ved brug er bakken med låg også velegnet til distribution af isprodukter!

Særligt velegnet til brug med 500 ml dåser og flasker!
15-hullers indsats til stabilisering
af dåser, flasker og kopper

Ergonomisk skulderremssystem
med justerbar skulderpude

Fleksibel ændring af

reklame beskeder

Hul Ø 70 mm, Højde 50 mm

Indlæg (rumdeler),
holder bakken ryddig

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
Bakkens dimensioner: H 30 x B 39 x D 39 cm
- Vægt (ufyldt): 3,0 Kg
- Nettovolumen: 40 liter

- Reklameoverflade (foran): H 23 x B 69 cm
- Reklameoverflade (inderside af låg): H 12 x B 31 cm
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (ikke illustreret).

Udstyr med indlæg (rumdeler) Pris/enhed: 169,00 EUR
15-hullers indsats
Pris/enhed: 19,00 EUR
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BT4001 - Sælgerbakke Classic med låg
Leverandørbakke med høj kapacitet, termoisoleret, til en lang række applikationer. Materialer og udførelse af høj
kvalitet sikrer stabilitet og holdbarhed. Aftageligt løftelåg, skulderbæltsystem med justerbar skulderpude i ryggen på
tværs, sikrer højeste komfort. Med to sidelommer udenfor til servicetilbehør eller pengepochet. Front og låg
(indvendigt) kan dekoreres til reklameformål. Hvornår
brug bakken med låg også velegnet til distribution af isprodukter!

Leverandørbakke med høj kapacitet

med isolering

Indlæg (rumdeler) holder
bakken ryddeligt

24-hullers indsats

Fleksibel ændring af annoncering

Hul Ø 70 mm, Højde 50 mm

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
Bakkens mål: H 23 x B 57 x D 41 cm
- Vægt (ufyldt): 2,8 kg
- Nettovolumen: 45 liter

- Reklameoverflade (foran): H 14 x B 50 cm
- Reklameoverflade (inderside af låg): 2x H 20 x B 50 cm
- Reklameoverflade (sidetasker): 2x H 12 x B 34 cm
- Valgfrit tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskopstang (ikke illustreret).

Udstyr med indlæg (2x rumdeler) Pris/enhed: 199,00 EUR
24-hullers indsats
Pris/enhed: EUR 29,00
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EVT2010-Is-pose inkl. 2 køleelementer
Termoisoleret is-pose med to køleelementer inkluderet. Fleksibel 4-delt kammerinddeling indeni, to sidelommer
udvendigt, justerbar skulderrem med tekstilbeskyttelse. Løftelåg med vejrbeskyttelse på siderne og magnetlås. Ideel
til distribution af is eller andre frosne produkter.

Vejr- /interferens
Beskyttelse

Ideel til is
Fordeling

4-delt kammerindretning

Indeholder 2 køleelementer

Fleksibel ændring af annoncering

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SILVER
Taske Dimension: H 37 x B 25,5 x D 25 cm
- Vægt (inkl. Køleelementer): 3,2 kg (vægt ekskl. Køleelementer 1,4 kg)
- Nettovolumen: 20 liter

- Reklameoverflade (foran): H 15,5 x B 33 cm

Taske inkl. 2 VAMUS køleelementer VAMUS
køleelement -21 ° C, 28x20x2 cm

Pris/enhed: EUR 129,00
Pris/enhed: EUR 12,00
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EB4003-Isautomat med glidende låg
Ergonomisk designet sælgerbakkemodel, dobbeltvægget med skumplader til bedre isolering. Udstyret med 4-punkts
skulderremssystem. Praktisk glidelåg (aftageligt), forhindrer hurtig temperatur
tab i interiøret og sikrer optimal håndtering.

Ideel til is og andre frosne produkter!
Is-bakke med
glidende låg, 4-punkts skulder

rem og foliepose

Is-bakke ekskl.
Foliepose og skydelåg
Ergonomisk 4-punkt

skulder strop

Glidelåg aftageligt

Produktfunktioner/tekniske data:
Farve: HVID
Materiale: PE plast
Dimension udvendig: L60cm x H22,5cm x D33cm
Mål indvendig: L55cm x H19,5cm x D29cm
Nettovolumen: ca. 31 liter
Vægt (ufyldt): ca. 3,4 kg
Reklameoverflade (foran): Kan dekoreres med klistermærker eller med frontfolie til fleksible reklameindsatser.

Is-bakke inkl. glidende låg og 4-punkts rem:
Separatorer (sæt med 3 stk):
Foliepose L63,5 x H16,5 cm (indvendig L59 x H16,5 cm)

Pris/enhed: 199,00 EUR
Pris/enhed: EUR 9,00
Pris/enhed: 19,00 EUR
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VB4004 - Leverandørautomat
Ergonomisk designet sælgerbakkemodel, lavet af let at vedligeholde plast, meget let i sin egen vægt. Udstyret
med 4-punkts skulderremssystem. Afkøling af varerne med isterninger mulig!

- Fleksibel gældende sælgerbakke lavet af plastik Illustration ekskl. Folie-taske

Illustration uden separatorer

Illustration inkl. Foliepose til
fleksibel reklamedekoration

Illustration med 16-hullers indsats

Illustration med to separatorer

Produktfunktioner/tekniske data:
Standardfarve: Hvid Aluminium (RAL9006)
Materiale: Plast (Polystyrol)
Dimension udvendig: L60cm / H18cm / D33cm Mål
indvendig: L55,5cm / H17,5cm / D29cm
Nettovolumen: ca. 28 liter
Vægt (ufyldt): ca. 2,3 kg
Reklameoverflade (foran): Kan dekoreres med klistermærker eller med frontfolie til fleksible reklameindsatser.

Leverandørbakke inkl. 4-punkts skulderrem: 16hullers indsats:
Separatorer (sæt med 3 stk.):

Foliepose L63,5 x H16,5 cm (indvendig L59 x H16,5 cm)

Pris/enhed: 149,00 EUR
Pris/enhed: 19,00 EUR
Pris/enhed: EUR
9.00
Pris/enhed: 19,00 EUR
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Laptop-supporter-to størrelser til rådighed
Komfortabel, mobil arbejdsplade til notebooks/laptops, med justerbart skulderbæltsystem krydset i ryggen. XL
-versionen med skulderpuder og mere brede stropper. Ergonomisk konstruktion. Leveres VELCRO
strimler fastgør enheden til arbejdspladen og garanterer optimal håndtering.

Laptop-supporter standard
til enheder 11 “- 14”

Laptop-understøtter XL

Billedstandardversion

til enheder 15 “- 18”

Image XL -version

Bæltesystem Standardmodel

Bæltesystem XL model

Udstyr/Tekniske data for Standard (enheder 11 ”-14”)
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: sølv/sort
- Dimension: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Vægt: 0,8 kg

Pris/enhed: EUR 69,00

Udstyr/Tekniske data for XL (enheder 15 ”-18”)
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: sølv/sort
- Dimension: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Vægt: 1,0 kg

Pris/enhed: EUR 79,00
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LaptopSupporterBag - 2 i 1 model
Polstret etui til notebook/laptop, kan omdannes til et mobilt skrivebord i få enkle trin. Brede, i ryggen krydsede
skulderstropper giver stabilitet og komfort. De medfølgende VELCRO -strips fastgør skrivebordet til arbejdspladen og
garanterer optimal håndtering. Foliepose inden i låget kan bruges til reklameformål.

Bæretaske og…

Mobilt skrivebord
og Bærepose til
Bærbar/bærbar 11 “-18”

Brede skulderstropper med
justerbare skulderpuder

VELCRO -striber stabiliserer
enheden på skrivebordet

... mobilt skrivebord i ét

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Farve: SØLV/SORT
- Dimension: L 40 x D 39/35,5 x H 9 cm
- Vægt: 1,6 kg
- Reklameoverflade (foliepose): H 30 x B 34 cm

Pris/enhed: 119,00 EUR
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Salgsfremmende taske - individuel reklamemulighed
Funktionel, mange-sidet anvendelig skuldertaske, lavet af holdbar lastbil presenning med behageligt skulderbælte,
justerbar og polstret. Individuelt salgsfremmende dekorationer med papirindsatser på forsiden og omslag
på ydersiden.

Inside-View
Kampagnetaske

Fra mængde 100 stykker
fås også i andre farver!

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 COMPLAN Original)
- Standardfarve: SØLV (nogle rester gul, grøn, blå)
- Taske Dimension: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Vægt: 0,8 kg
- Nettovolumen: 12 liter

- Reklameoverflade Front/Cover: H 25 x B 38 cm

Pris/enhed: 39,00 EUR
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard)
Ultralet rygsækskonstruktion med aluminiumsafstivning til stabilisering af konstruktionen. For ekstremt effektiv, mobil
præsentation af plakater/plakater. Høj synlighed af annonceringsmeddelelsen på grund af placeringsafhængig
præsentation i stort område. Levering inkluderer sælgers forklæde med tre frontlommer. Carrier har
håndfri til at distribuere produktprøver, foldere osv.

Hurtig ændring af
annoncemeddelelsen

Leverandørforklæde med tre

frontlommer til flyers,
prøver, flyers osv.

Produktfunktioner/tekniske data:
- Dimension: L 126 x B 64 x D 28 cm
- Farve: SILVER
- Materiale: Presenning ((641 COMPLAN Original)
- Leverandørforklæde med tre frontlommer (farve og materiale samme som plakatpakke)

- Synligt reklameområde (bagside): H 119 x B 83 cm (ca. DIN A0)
- Synligt reklameområde (højt): H 41 x B 57 cm
- Vægt: ca. 5,2 kg

Pris/enhed: EUR 189,00
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Beer-Tower Original 3 & 5 Liter
Massiv borddispenser, velegnet til næsten enhver drik (undtagen alkohol med høj procent). Moderne design med
gennemsigtig plastikhane. Drikrør lavet af ubrydeligt polycarbonat, med kalibrering pr. Liter, 360 ° drejelig. Robust
bund kan bruges til reklameformål og dekoreret med klistermærker.

IceTube (indvendig køling)

3 & 5 liters tårn

Image Beer-Tower 3 Liter

Rør 360 ° drejeligt

Høj kvalitet gennemsigtig hane

Drikrør lavet af
ubrydeligt polycarbonat

Version 3 Liter (Varenr .: ZS2005/3)

Pris/enhed: 119,00 EUR

Samlet højde: 90 cm / vægt: 4,0 kg
Version 5 Liter (Varenr .: ZS2005/5

Pris/enhed: EUR 129,00

Samlet højde: 125 cm / vægt: 4,4 kg

Tilbehør Valgfrit…
Køleelement (IceTube) Indvendig køling
Fyldt med isterninger og vand, holder det drikkevarer længere friske uden at fortynde dem. Når den bruges med
blinkende isterninger, øges opmærksomhedsgraden betydeligt ...
Varenr .: ZS2105/3 Liter
Pris/enhed: 17,00 EUR
Varenr .: ZS2105/5 Liter
Pris/enhed: 19,00 EUR
IceBullet indsat af isterninger (ikke illustreret) 3
stk/sæt til 3 liters rør
Pris/sæt med 3: 7,00 EUR
5 stk/sæt til 5 liters rør
Pris/sæt på 5: EUR 10,00
Rengøringsbørste (ikke illustreret)
Varenr .: ZS2108
3 liters drikkeglas 5
Pris/styk EUR: 12,00
liters drikkeglas
Pris/styk EUR: 14,00
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TRITON „Promo“ 5 liter
Borddispenser ... Samtidig udlevering af drikkevarer fra tre vandhaner! Velegnet til tapning af alle typer drikkevarer,
med eller uden kuldioxid (helst kold). Levering inkl. rengøringsbørste, køleblok og bakke til snacks som chips,
sandwich osv.
De anvendte materialer og råvarer overholder forordning (EU) nr. 10/2011 og
Forordning (EU) nr. 1935/2004 og er velegnet til mad/drikke!

Snackbakke

TRITON Promo 5 Liter

Drikkebeholder 5 liter
med kalibrering 3 & 5 liter

Køleblok

Robust base

Bank med skruer

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Plast (egnet til brug med mad/drikke)
- Total højde: 60 cm
- Indhold: 5 liter
Snack-bakke diameter: 25 cm
- Vægt (ufyldt): 2,7 kg
- Tilbehør på forespørgsel

Pris/enhed: EUR 109,00

35

TRITON „Sky“ 5 liter
Borddispenser ... Samtidig udlevering af drikkevarer fra tre vandhaner! Velegnet til tapning af alle typer drikkevarer,
med eller uden kuldioxid (helst kold). Levering inkl. rengøringsbørste, Ice-Tube til isterninger (kan også bruges med
køleblok) og bakke til snacks som chips, sandwich osv.
De anvendte materialer og råvarer overholder forordning (EU) nr. 10/2011 og
Forordning (EU) nr. 1935/2004 og er velegnet til mad/drikke!

SKY 5 Liter (ufyldt)

SKY 5 Liter inkl. Ice Tube
til isterninger

Multi-Tap System
Tre doseringshaner

Køleblok
(valgfrit køleelement)

Produktfunktioner/tekniske data:
- Drikkebeholder 5 liter: Plast (egnet til brug med mad/drikke)
- Ice-Tube til isterninger: Plast (egnet til brug med mad/drikke)
- Total højde: 89,7 cm
- Bredde: 31,9 cm
- Indhold: 5 liter
Bakkediameter: 25 cm
- Afstand Tap/fod: 21,5 cm
- Vægt (ufyldt): 2,8 kg
- Tilbehør på forespørgsel

Pris/enhed: 119,00 EUR
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Varenummer: 4160S
Kopdispenser, plast, klar, (lille)
Classic Small Cup Dispenser, gennemsigtig blå, New Flip Cup tillader genopfyldning uden at fjerne koppen, topfyldt
og tyngdekraftsfødt selvjusterende til kopstørrelser 90-150 ml, med fælgdiameter 57-73 mm, rørlængde
406 mm, (leveres med vægmonteret enhed, en ophængning)

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Plast
- Farve: Gennemsigtig (klar)
- Rørlængde: 406 mm
- Til engangs kopstørrelser: 90-150 ml,
- med fælgdiameter: 57-73 mm
- Vægt: 0,3 kg

Pris/enhed: EUR 25,00

Varenummer: 3165M
Kopdispenser, plast, klar, (medium)
Classic Medium Cup Dispenser, gennemsigtig blå, New Flip Cup tillader genopfyldning uden at fjerne koppen,
topfyldt og tyngdekraft fodret selvjusterende til kopstørrelser 120-300 ml, fælgdiameter 64-83 mm, rørlængde
508 mm, (leveres med vægmonteret enhed, en ophængning)

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Plast
- Farve: Gennemsigtig (klar)
- Rørlængde: 508 mm
-Til engangs kopstørrelser: 120-300 ml, med
fælgdiameter: 64-83 mm
- Vægt: 0,4 kg

Pris/enhed: EUR 29,00
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Varenummer: 4410M
Kopdispenser, plast, sand (medium/stor)
Pull-Type Beverage Cup Dispenser, til næsten enhver anvendelse. Materiale fra ubrydeligt polyethylen, farve SAND eller RØD
(på forespørgsel), topbelastet og tyngdekraftsindført, selvjusterende, til koppestørrelser 350-710ml, fælgdiameter

82-98 mm, rørlængde 597 mm (leveres med vægmonteret enhed, to ophæng).

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Polyethylen (plast)
- Standardfarve: Sand
- Rørlængde: 597 mm
-Til engangs kopstørrelser: 350-710 ml, med
fælgdiameter: 82-98 mm
- Vægt: 0,5 kg

Pris/enhed: 59,00 EUR

* Dispenser til mindre kopstørrelser på forespørgsel!

Varenummer: 3250S
Kopdispenser, rustfrit stål (lille)
Små kopdispenser, rustfrit stål, topbelastet og tyngdekraft tilført, selvjusterende, til kopstørrelser 180-350 ml,
fælgdiameter 70-86 mm, rørlængde 406 mm, (leveres med vægmonteret enhed, en ophængning)

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Rustfrit stål
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 406 mm
-Til bortskaffelse af kopstørrelser: 180-350
ml, med fælgdiameter: 70-86 mm

- Vægt: 0,6 kg

Pris/enhed: EUR 46,00

Salg - 50% rabat

38

Varenummer: 4200M
Kopdispenser, rustfrit stål (medium)
Medium kopdispenser, rustfrit stål, topbelastet og tyngdekraft tilført, selvjusterende, til kopstørrelser 120-300 ml,
fælgdiameter 70-86 mm, rørlængde 597 mm, (leveres med vægmonteret enhed, to ophæng)

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Rustfrit stål
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
-Til engangs kopstørrelser: 120-300 ml, med
fælgdiameter: 70-86 mm
- Vægt: 0,7 kg

Pris/enhed: EUR 54,00

Salg - 50% rabat

Varenummer: 4400L
Kopdispenser, rustfrit stål (stor)
Stor kopdispenser, rustfrit stål, topbelastet og tyngdekraft tilført, selvjusterende, til koppestørrelser 350-710 ml,
fælgdiameter 82-98 mm, rørlængde 597 mm (leveres med vægmonteret enhed, to ophæng).

Produktfunktioner/tekniske data:
- Materiale: Rustfrit stål
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
-til engangs kopstørrelser: 350-710 ml, med
fælgdiameter: 82-98 mm
- Vægt: 0,8 kg

Pris/enhed: 59,00 EUR

Salg - 50% rabat
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Multi-Purpose Cup Dispenser, St.- Stål (Medium/Large/XL)
Kopdispenser, rustfrit stål, topbelastet og tyngdekraftfyldt, med kromlåg, til engangs kopper papir eller plast.
Dispenserens fælgdiameter kan justeres med en skruetrækker eller mønt til fælgdiameteren på
kop. Levering inklusive enhed til vægmontering (to ophæng).

3200M (medium)
Teknisk data:
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
-Til koppestørrelser: 180-300 ml,
fælgdiameter Ø: 56-81 mm

- Vægt: 0,7 kg

Salg - 50% rabat

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

3400L (stor)
Teknisk data:
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
-Til kopstørrelser: 350-710 ml,
fælgdiameter Ø: 70-98 mm
- Vægt: 0,8 kg

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

3500XL (X-Large)
Teknisk data:
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm

Salg - 50% rabat

-Til kopstørrelser: 950-1360 ml,
fælgdiameter Ø: 101-123 mm
- Vægt: 1,0 kg

Pris/enhed: EUR 76,00
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Kopdispenser St.-stål med fjeder (Medium/Large/XL)
Kopdispenser med fjeder, rustfrit stål, til engangs kopper papir eller plast. Koppens fælgdiameter kan justeres med en
skruetrækker eller mønt. Levering inklusive enhed til vægmontering (to ophæng).
Kopdispenser kan installeres vandret, lodret eller 45 °.

Salg -

3200EV-M
Teknisk data:

50% rabat

- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
-Til koppestørrelser: 180-300 ml,
fælgdiameter Ø: 56-81 mm

- Vægt: 1,1 kg

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

3400EV-L
Teknisk data:
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
- Til koppestørrelser: 350-710 ml,

med fælgdiameter Ø: 70-98 mm
- Vægt: 1,2 kg

Salg - 50% rabat

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

3500EV-XL
Teknisk data:
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
-Til kopstørrelser: 950-1360 ml,
fælgdiameter Ø: 101-123 mm
- Vægt: 1,3 kg

Pris/enhed: EUR 110,00

Salg - 50% rabat
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Bordstativ
Bordstativ, krom/stålkonstruktion, til op til 4 låg/kopdispensere med 597 mm rørlængde og
to suspensioner.

3604S

Stå kun

Stativ inkl. Kopdispensere
og lågdispenser

Teknisk data:
- Farve: krom
- Højde: 914 mm
- Grundfælgdiameter: 254 mm
- Vægt: 3,5 kg

Pris (kun stativ)
Enhed: 185,00 EUR
* Illustration over højre viser stativ
3604S inkl. kopdispenser 2x 3200M,
1x 3400L, lågdispenser 1x 3402DH

Pris inkl. Udstyr
Enhed: 432,00 EUR

Lågdispenser Rustfrit stål
Lågdispenser (til to lågstørrelser), frostet rustfrit stål, velegnet til koplåg. Levering inklusive enhed til
vægmontering (to ophæng).

3402DH
Teknisk data:
- Farve: Sølv (St.-Steel)
- Rørlængde: 597 mm
- Til koppestørrelser: 173-710 ml

- Vægt: 1,3 kg

Pris/enhed EUR 69,00
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AFG Drikkebeholder NC, rustfrit stål
5-liter, 11-liter, 19-liter
AFG Drikkebeholder NC, 5-liters, 11-liters og 19-liters kapacitet, beholderlåg med trykaflastningsventil på tanklåg,
bund med gummigreb, på øverste håndtag. I tyngdekraftsversionen er der en ekstra udluftningsventil på
bunden af tanken (lateral output).

RP1104/5
(5 L indhold)

RP1104/11
(11 L indhold)

RP1104/19
(19 L indhold)

Teknisk data:

Teknisk data:

Teknisk data:

- Materiale: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiale: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiale: St.-Steel DIN 1.4301

- Højde: 23,5 cm

- Højde: 42,5 cm

- Højde: 63,5 cm

- Fælgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Fælgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Fælgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

- Vægt: 2,26 kg

- Vægt: 2,7 kg

- Vægt: 3,4 kg

Pris/enhed: 99,00 EUR

Pris/enhed: 119,00 EUR

Pris/enhed: EUR 129,00

19 liter

11 liter

5 liter
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AFG Drikkebeholder NC, 5-liters, 11-liters, 19liters „Gravity Execution“ i rustfrit stål
AFG Drikkebeholder NC, 5-liters, 11-liters og 19-liters kapacitet, beholderlåg med trykaflastningsventil på tanklåg,
bund med gummigreb, på øverste håndtag. I tyngdekraftsversionen er der en ekstra udluftningsventil på
bunden af tanken (lateral output).

RP1104/5GV (5 liter)

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

Leveres komplet med
drikkevareslange, isolering, låg,
hane og kobling

Leveres komplet med
drikkevareslange, isolering, låg,
hane og kobling

Leveres komplet med
drikkevareslange, isolering, låg,
hane og kobling

Teknisk data:

Teknisk data:

Teknisk data:

- Materiale: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiale: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiale: St.-Steel DIN 1.4301

- Højde: 23,5 cm

- Højde: 42,5 cm

- Højde: 63,5 cm

- Fælgdiameter: 21,3 cm (+/- 1 cm)

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

- Vægt: 2,78 kg

- Vægt: 3,1 kg - Vægt: 3,9 kg

Inkl. Standard Tap
Pris/enhed: EUR 129,00

Inkl. Standard Tap
Pris/enhed: 149,00 EUR

Inkl. Standard Tap
Pris/enhed: EUR 159,00

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

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

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

19 liter

11 liter

5 liter
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Plastdrikkebeholdere (PE) Gravity
Version 5-Liter & 15-Liter
Materialerne og råvarerne, der bruges i plastdrikkebeholderne, er i overensstemmelse med forordning (EU) nr.
10/2011 og forordning (EU) nr. 1935/2004 og er velegnede til brug sammen med mad/drikke!

RP1104/15GVP (15 L)

RP1104/5GVP (5 L)

Kan bruges med varmt og koldt

Helst velegnet til kolde drikke.

drikkevarer. Velegnet til Basic15-liter og kompatibel med varen DPF100 &

Kombi 2x 15-Liter.

DPD200.

Teknisk data:

Teknisk data:

- Materiale: Plast (PE)

- Materiale: Plast (PE)

- Højde: 43,5 cm
- Bredde: 28 cm

- Dybde: 16,5 cm

RP1000/SDT
Standard Tap
… Leveres komplet med
drikkevareslange, isolering, låg, hane
og kobling

- Højde: 32 cm
- Bredde: 19 cm

- Dybde: 11,5 cm

- Vægt: 1,2 kg

- Vægt: 0,6 KG

Inkl. Standard Tap
Pris/enhed: 59,00 EUR

Kun udstyret med
Standard Tap

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

Pris/enhed: EUR 49,00

Pris/enhed: EUR 29,00

RP1000/PDT
Premium Tap
… Leveres komplet med
drikkevareslange, isolering, låg, hane
og kobling

Pris/Uni: EUR 69,00
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Tryktilbehør til drikkevarer med CO2 ...

RP1101SF
CO2-gascylinder
. . . grå med drejeventil, med
teknisk godkendelse, Ø 60,3 mm,
længde 401 mm, vægt 2,17 kg

Vare RP1101SF & RP1102HIWI
fastgjort til 11-liters beholder
Vare RP1101SF
(CO2 gas-cylinder, stål, 500 g)

Pris/enhed: 39,00 EUR
RP1102HIWI
Mini CO2-regulator 3 bar
. . . med sikkerhedsventil, arbejder

manometer, stopventil, komplet med
trykledning, kontraventil og NCkobling 7/16 ".

Pris/enhed: EUR 69,00

Vare RP1102HIWI
Mini-CO2-regulator 3 bar

Vare RP1102G N & Soda Club
CO2-cylinder fastgjort til
11-liters beholder

RP1102GN
CO2-regulator 0-3 bar,

… -enjusterbar i håndhjul, velegnet
til aluminium CO2 -ventilflasker
med sodavandsbobler såsom "Soda
Club" og "Soda Stream". Udveksling
af flaske i butikkerne mulig. Klar til
forbindelse med ledning og kobling,
egnet på Rocket Pack stålbeholdere.

Pris/enhed: EUR 110,00

Vare RP1102GN
CO2-regulator til Soda-Club
flaske (aluminium)

RP1000/KDT
Kompensator Tryk med
justeringsskrue
... denne hane er obligatorisk ved
brug af CO2-gascylinder i drikkevarerygsækken. Kan kun bruges til Pro
11-liter og Pro-19-liter!

Vare RP1000/KDT

Pris/enhed: EUR 129,00
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Tryktilbehør til “ikke-kulsyreholdige” og
"Kulsyreholdige" drikkevarer varme og kolde

RP1113/PP
Håndbetjent luftpumpe, 8 ",
krom, inkl. fastgørelses ærme.
Bruges til at generere
doseringstrykket ved udlevering af
alle drikkevarer som øl, cola, vin,
juice, vand osv.
Leveres komplet med
stik til den respektive
rygsækmodel.

Pumpe tilsluttet artikel
Premium 11 liter

Pris/enhed: EUR 79,00

RP1113/PP-T
Luft pumpe som beskrevet
ovenfor, men med T-stik, til
tilslutning til 2 drikkebeholdere.

Leveres komplet med
stik til den respektive
rygsækmodel.

Pris/enhed: 99,00 EUR

Luftpumpe med T-stik

Pumpe med T-stik påsat
til artiklen Kombi 2x 15-Liter

JP2201
Mini luftpumpe, at generere
doseringstrykket for drikkevarer med
CO2 i produkt DPF100 og P2003.

Pris/enhed: 19,00 EUR

Mini luftpumpe
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Påfyldningsudstyr ...

RP1107
Udkast til ølfyldning
bestående af CO2-regulator 0-6/3 bar,
CO2 slangetilslutning, fadkobling (flad,
kurv eller kombi) med kontraventil,
drikkevarelinje inkl. kobling og
snifferventil NC, 7/16 ".

Pris/enhed: EUR 270,00
RP1106
Pre-Mix sodavand påfyldningssæt

. . . fyldning af raketpakkerne
drikkevarebeholdere fra en forblandet
KEG af drikkevareindustrien. Sættet
består af CO2-regulator 010/7 bar,
med sikkerhedsventil, med
cylinderindholdsindikator, med
stophan, klar til tilslutning med
trykledning inkl. kontraventil og
drikkeledning med NC-kobling sort og
snifferventil NC 7/6 ". På forespørgsel
med CC-kobling fås!

Pris/enhed: 220,00 EUR
RP1109
Fyldtragt, Ø 16 cm, fra PE-HD 9507
. . . utraditionel fyldning af
Rocket Packs drikkevarebeholder via
håndåbningen via tragt med
ledningstilslutning. Reducerer
skumdannelse!

Pris/enhed: 20,00 EUR
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Påfyldningsudstyr

RP1108
Overflow Line Beer/Pre-Mix
Sættet består af drikkevarelinje (ca. 2
meter), kobling NC sort, snifterventil
NC, 7/16 ”. Eventuelt med vingemøtrik
5/8 "til flash-chiller tilslutning eller
UNEX slangeklemme til
tilslutningsventil.

Pris/enhed: EUR 79,00

RP1110
Snifter-Valve NC, 7/16 "
(Med forbehold for tekniske ændringer)

Pris/enhed: EUR 49,00

RP1105/PP

Valgfrit udstyr:
inkl. overløbslinje (artikel RP1108)
til påfyldning fra KEG i
Rocket Packs Container

Picnic-Pumpe med
håndbetjent stempelpumpe
... til montering på KEG, fuld
metalversion. Direkte tapning af øl
KEG eller overførsel til Rocket Packs
Container. Afkøl øltønde fra
bryggeriet, tilslut picnic-pumpe til
passende fad
kobler og tilslutter øltønderen. Frisk
øl kommer allerede ud af hanen.

Normalt leveret med fladmonteret
fadkobling. Hvis anden monteringstype er
påkrævet, bedes du venligst informere os ved
bestilling!

Pris/enhed: EUR 129,00
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Diverse tilbehør til raketpakker ...

TP3201
Kopholder
... til genanvendelige kopper 500 ml
med/uden håndtag. Kapacitet ca.
15-20 kopper. Kan fastgøres til
hoftebæltet på næsten enhver
drikke rygsæk.
Alternativ dispenserløsning ved
brug af genanvendelige kopper.

Pris/enhed: 19,00 EUR
TP3101
Affaldspose
... egnet til artikel Twin-Pack, til
bortskaffelse af tomme dåser/flasker.
Nem installation og tømning. Let,
vand og snavs
afvisende materiale.

Farve: Sort (Nylon)
Dimension: H47 x B41 x D22 cm
Vægt (ufyldt): 0,7 Kg

Pris/enhed: EUR 49,00

Twin-Pack inkl. Affaldspose

Twin-Pack inkl. Affaldspose

RP2012/PF
Flag med teleskopstang
Vejrbestandigt, fleksibelt Promoflag i
signalfarve med teleskopstang af
stål, ca. 140 cm længde, 2x DIN A4
folielommer til udskiftelig reklame
deco. Kantet med belyste striber.

Farve: Neongul eller grøn
Størrelse: 40/26 cm x 36 cm
Materiale: Nylon / tekstilstof
Vægt: ca. 200 g

Pris/enhed: 39,00 EUR
Promoflag med Twin-Pack

Promoflag med Pro 11-Liter
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Diverse tilbehør til raketpakker ...

RP1115
Leverandørs forklæde,

Opdelt i tre generøse lommer til
servicetilbehør, pengepochet,
ekstra kopper osv.
Farve: sølv
Materiale: Lastbil presenning
Dimension: H24 x B52 x D7 cm
Nettovolumen: ca. 12 liter vægt
(ufyldt): 200 g

Pris/enhed: 19,00 EUR

RP1116
Transportisolerende muffe
med låg. Velegnet til container
RP1104/11 (standard og
gravitation).
Farve: Sort
Materiale: Nylon/skum Materialer
Dimension: H 41 cm, Ø 26 cm
Vægt: 680 g

Pris/enhed: EUR 29,00

RP1117
Cup dispenser forlængelse
lavet af fleksibelt stofmateriale, der skal
fastgøres til bunden af
kopdispenseren. Velegnet til
kopdispenser Model 3165M & 4410M ...
når der bruges genanvendelige kopper.

Pris/enhed: EUR 9,00
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Betingelser og vilkår for Rocket Packs
Billeder: Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i form, funktion og udstyr af vores tilbudte artikler.
Forsendelse og moms: Forsendelse er fra salgskontoret Frankfurt/ Main plus den lovpligtige moms. (i øjeblikket 19%)
samt porto og pakning.
Levering og betaling: Medmindre andet er aftalt, forfalder vores faktura netto inden for 30 dage, forudsat at alle
tidligere fakturaer er betalt. For nye kunder udelukkende via forudbetaling eller levering er kontant ved levering.
Leveringsdato: Standardartikler og små mængder normalt inden for 3-5 dage efter modtagelse af ordren. Vi forsøger
at efterkomme kortere leveringsanmodninger, men de er forbeholdt os.
Særlige ordrer: Hvis det er muligt, kræves der dog en længere leveringstid og tillægsgebyrer for ekstra omkostninger.
Udveksling er udelukket her.

Levering og betaling for særlige ordrer: 50% af bruttobestillingsværdien, når ordren placeres. I tilfælde af særlige
ordrer starter produktionen først efter modtagelse af forskudsbetalingen. 50 % før levering. Retur og bytte er
ekskluderet for specialfremstillede produkter
Leje gebyrer: Forstår sig selv plus den lovlige moms. (i øjeblikket 19%), emballage og forsendelsesomkostninger.
Lejeprisen inkluderer slutrengøring af de lejede varer og tilbehør.
Forsendelse af de lejede varer: udføres af UPS pakkeservice eller et andet sammenligneligt rederi fra salgskontoret i
Frankfurt/ Main. Leveringen af de lejede varer finder normalt sted 1 hverdag før lejens start, medmindre andet er aftalt.

Levering og betaling på husleje: Lejeprisen forfalder efter returnering af de lejede varer inden for 14 dage fra
fakturadato. Vi har beregnet vores lejepriser uden rabat og giver derfor ikke fradrag.

Returnering af de lejede varer: Lejeren forpligter sig til at returnere de lejede varer inklusive tilbehør i god tid.
Lejeartikler skal returneres til udlejer senest 3 arbejdsdage efter udløbet af lejeperioden. I tilfælde af misligholdelse til
gengæld vil der ellers blive krævet misligholdelsesgebyrer.
Ophavsret: Virksomheden Szabó Rocket Packs kan gøres ansvarlig for krænkelser af ophavsrettigheder og
ejendomsrettigheder på leverede dokumenter som f.eks .: intet ansvar kan accepteres for skrift, logoer, tegninger, fotos
osv. Alle krav mod Szabó Rocket Packs på grunden af en sådan krænkelse af rettigheder bæres direkte af kunden.

Priser: Når en ny prisliste vises, mister den gamle prisliste sin gyldighed. I mellemtiden forbeholder vi os retten til at
foretage prisændringer på grund af markedsforholdene.
Klager: Perioden for tilbagekaldelse/returnering for forbrugere i henhold til § 355, stk. 2, BGB er 14 dage fra datoen for
følgeseddel/faktura. Inden for denne periode kan ubrugte varer returneres til os i deres originale emballage. Retur af
brugte varer er udelukket! Først efter kontrol af de returnerede varer refunderes varens værdi. Emballage og
forsendelsesomkostninger refunderes ikke. Returomkostningerne afholdes af forbrugeren. Der er ingen fortrydelsesret
eller returret for transaktioner med iværksættere og/eller forretningsoperatører.

Transportskader: Klager skal udelukkende rettes til den ansvarlige leveringstjeneste og rapporteres der til godtgørelse
ved hjælp af en skaderapport.
Ansvar: Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugen af vores artikler eller mulig tab af fortjeneste på grund af
force majeure såsom ugunstige vejrforhold, manglende eller utilstrækkeligt uddannet personale, flytning
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eller aflysning af arrangementet, manglende godkendelse af bar osv. Her kan der ikke gøres gældende krav om skader
eller huslejereduktion. Lejeposten skal testes før brug, og eventuelle klager eller uklarheder skal straks meddeles
udlejer. Klager modtaget efterfølgende kan ikke tages i betragtning. Den lejede vare er udlejers ejendom. I tilfælde af
forsætlig skade eller tab af de lejede varer er lejeren fuldt ansvarlig.

Garanti: 2 år fra købsdatoen mod fejl forårsaget af forkert behandling eller materialefejl. Ingen garantikrav i tilfælde af
forkert håndtering, brug eller opbevaring samt ved egen omarbejdning eller omarbejde.

Ejendomsforbehold: De leverede varer forbliver vores ejendom indtil fuld betaling.
Opfyldelsessted: Frankfurt/Main er opfyldelsesstedet og det aftalte jurisdiktionssted for alle rettigheder
og forpligtelser som følge af transaktioner udført med os.

Firmaprofil:
Rocket Packs Drikke Rygsæk Systemer
Registreret indehaver: Dezsö Szabo
Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt/Main, Tyskland
E-mail: info@rocketpacks.de
Telefon: +49 (0) 69 95297708
Fax .: +49 (0) 69 95297709
Forretningsobjekt:
Produktion og handel med drikkevarerygsække og sælgerbakker

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

Fra 2021
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer
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