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Perus 15 litraa "Hiilihapottomat juomat"
Hyvä juomareppu, hyvä eristys (jopa 2 tuntia). Selkäreppu on samanlainen kuin Premium-mallit. Mutta varustettu muovisella 15 litran juomapullolla.
Voidaan käyttää kuumille ja kylmille juomille. Edullinen aloitusjuomareppu!

Tavallinen napautus
Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomat juomat

Premium Napauta

Joustava mainoskoristelu
paperi tulostuu folion taakse

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA tai MUSTA
- Repun mitat: K 54 x L 42 x S 22 cm
Paino (ei latautunut): 3,8 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 44,5 x P 60 cm
Kupinannostelija: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin kuppiin 120-300 ml
- Juomasäiliö: elintarvikesoveltuva muovi (PE), 15 litran sisältö
- Toimittajan esiliina 3 etupussia (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 249,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 289,00 EUR
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15 litran "hiilihapotetut juomat"
Hyvä juomareppu, hyvä eristys (jopa 2 tuntia). Selkäreppu on samanlainen kuin Premium-mallit. Mutta varustettu muovisella 15 litran juomapullolla.
Voidaan käyttää virvoitusjuomille, kuumille ja kylmille sekä hiilihapollisille juomille. Edullinen aloitusjuomareppu!

Tavallinen napautus
Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomat juomat

Käsikäyttöinen ilmapumppu kiinnitetty
Premium Napauta

repun valjaisiin

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA tai MUSTA
- Repun mitat: K 54 x L 42 x S 22 cm
Paino (ei latautunut): 3,8 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 44,5 x P 60 cm
Kupinannostelija: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin kuppiin 120-300 ml
- Juomasäiliö: Ruokasoveltuva muovi (PE), 15 litran sisältö
- Käsikäyttöinen ilmapumppu painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Toimittajan esiliina 3 etupussia (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * Ei kuvaa

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 319,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 359,00 EUR
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Premium 5 litraa "Hiilihapottomat juomat"
Pieni versio yleisesti sovellettavista juomareppuista. Kiinteä, kestävä juomareppu, kevyt ja hyvä eristys (jopa 2 tuntia). Voidaan käyttää kaikkiin "vielä"
juomiin, kuumiin ja kylmiin. Sopii mutkattomaan ja nopeaan juomapalveluun.

Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomat juomat

Tavallinen napautus

Premium Napauta

Joustava mainoskoristelu
paperin avulla folion takana

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 36 x L 31 x S 28 cm
Paino (kuormittamaton): 4,0 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 30,5 x P 64,5 cm
- Kuppiautomaatti: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin 90-150 ml: n kuppiin
- Juomasäiliö: AFG Container NC (teräs), painovoimainen, 5 litran sisältö
- Toimittajan esiliina 3 etupussia (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * Katso kuva yllä

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 299,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 339,00 EUR
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Premium 5 litran hiilihapotetut juomat
Pieni versio yleisesti sovellettavista juomareppuista. Kiinteä, kestävä juomareppu, kevyt ja hyvä eristys (jopa 2 tuntia). Voidaan käyttää kaikenlaisten
"hiilihapotettujen ja vielä" juomien tarjoamiseen, kuumana ja kylmänä. Sopii mutkattomaan ja nopeaan juomapalveluun.

Kuva: Tuotteen ominaisuudet

Tavallinen napautus

hiilihapollisille juomille

Premium Napauta
Joustava mainoskoristelu
paperin avulla folion takana

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 36 x L 31 x S 28 cm
Paino (kuormittamaton): 4,0 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 30,5 x P 64,5 cm
- Kuppiautomaatti: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin 90-150 ml: n kuppiin
- Juomasäiliö: AFG Container NC (teräs), 5 litran sisältö
- Käsikäyttöinen ilmapumppu painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Toimittajan esiliina 3 etupussia (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * Katso kuva yllä

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 369,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 409,00 EUR
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Premium 11 litran hiilihapottomat juomat
Täysin vankka, kestävä juomareppu, kevyt ja hyvä eristys (jopa 2 tuntia). Voidaan käyttää kaikentyyppisille "hiilihapottomille" juomille, kuumille ja
kylmille. Sopii mutkattomaan ja nopeaan juomapalveluun. Helppo käsitellä, nopea täyttö ja puhdistus!

Tavallinen napautus
Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomille juomille

Premium Napauta
Cup-annostelija
kertakäyttökuppeihin 120-300 ml

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 54 x L 42 x S 22 cm
- Paino (ei ladattu): 5,5 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 44,5 x P 60 cm
Kupinannostelija: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin kuppiin 120-300 ml
- Juomasäiliö: AFG Container NC (Steel), Gravity-Fed, sisältö 11 litraa (3 US-gallonaa)
- Toimittajan esiliina 3 etupussia (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 339,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 379,00 EUR
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Premium 11 litran hiilihapotetut juomat
Täysin vankka, kestävä juomareppu, kevyt ja hyvä eristys (jopa 2 tuntia). Voidaan käyttää kaiken tyyppisiin "hiilihapotettuihin ja hiilihapottomiin"
juomiin, kuumiin ja kylmiin. Sopii mutkattomaan ja nopeaan juomapalveluun. Helppo käsitellä, nopea täyttö ja puhdistus!

Tavallinen napautus
Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapollisille juomille

Premium Napauta

Käsikäyttöinen ilmapumppu
painelaitteena
* Muita painetarvikkeita tilauksesta *

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 54 x L 42 x S 22 cm
- Paino (ei ladattu): 5,5 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 44,5 x P 60 cm
Kupinannostelija: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin kuppiin 120-300 ml
- Juomasäiliö: AFG Container NC (teräs), sisältö 11 litraa (3 US-gallonaa)
- Käsikäyttöinen ilmapumppu painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Toimittajan esiliina 3 etupussia (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 409,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 449,00 EUR
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Pro 11 litraa "Hiilihapottomat juomat"
Monien vuosien ajan todistettu, huippuluokan mobiili annostelulaite ammattimaisille juomapalveluille. Erityisen kestävä, kestävä ja erittäin eristävä
(jopa 3 tuntia) reppurakenne. Sopii hiilihapottomien juomien yleiseen annosteluun kuumana ja kylmänä.

Tavallinen napautus

Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomille juomille

Premium Napauta
Pro 11-litrainen, vakuuttaa a

ammattimainen tuotemerkin ulkonäkö

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 52 x L 35 x S 35 cm
Paino (kuormittamaton): 6,5 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 43 x P 79 cm
Kupinannostelija: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin kuppiin 120-300 ml
- Juomasäiliö: AFG Container NC (teräs), Gravity-Fed, sisältö 11 litraa (3-USGallons)
- Erikoinen repun suojus: Vahvistettu rakenne takana olevilla alumiinituilla
- Eristys Plus, jopa 3 tuntia tai enemmän juomasäiliön ylimääräisen iso-kannen läpi
- Toimittajan esiliina 3 etupussia (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * Katso kuva yllä

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 409,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 449,00 EUR
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Pro 11 litran hiilihapotetut juomat
Monien vuosien ajan todistettu, huippuluokan mobiili annostelulaite ammattimaisille juomapalveluille. Erityisen kestävä, kestävä ja erittäin eristävä
(jopa 3 tuntia) reppurakenne. Sopii yleiskäyttöön. Voidaan käyttää kaiken tyyppisiin juomiin - hiilihapotettuihin ja hiilihapottomiin, kuumiin ja kylmiin.

Kuva: Tuotteen ominaisuudet
Tavallinen napautus

Premium Napauta

hiilihapollisille juomille

Pro 11-litrainen, vakuuttaa a

ammattimainen tuotemerkin ulkonäkö

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 52 x L 35 x S 35 cm
Paino (kuormittamaton): 6,5 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 43 x P 79 cm
Kupinannostelija: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin kuppiin 120-300 ml
- Juomasäiliö: AFG Container NC (teräs), sisältö 11 litraa (3-USGallons)
- Käsikäyttöinen ilmapumppu painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Erikoinen repun suojus: Vahvistettu rakenne takana olevilla alumiinituilla
- Eristys Plus, jopa 3 tuntia tai enemmän juomasäiliön ylimääräisen iso-kannen läpi
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * Katso kuva yllä

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 479,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 519,00 EUR
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Pro 19 litraa "Hiilihapottomat juomat"
Monien vuosien ajan todistettu, ammattimaisten juomapalveluiden huippuluokan mobiili annostelulaite XL PLUS -KOKOLLA. Erityisen kestävä,
kestävä ja erittäin eristävä (jopa 3 tuntia) reppurakenne. Sopii kaiken tyyppisten hiilihapottomat juomien annosteluun kuumana ja kylmänä.

XL-variantti
Mobiili juomapalvelu!

Tavallinen napautus
Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomille juomille

Premium Napauta

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 72 x L 35 x S 35 cm
Paino (ei latautunut): 8,5 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 63 x P 77,5 cm
- Kuppiautomaatti: Hiekka / valkoinen, muovia. Sopii kertakäyttökuppeihin 350-710 ml
- Juomasäiliö: AFG Container NC (teräs), Gravity-Fed, sisältö 19 litraa (5-USGallons)
- Erikoinen repun suojus: Vahvistettu rakenne takana olevilla alumiinituilla
- Eristys Plus, jopa 3 tuntia tai enemmän juomasäiliön ylimääräisen iso-kannen läpi
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 489,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 529,00 EUR
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Pro 19 litran hiilihapotetut juomat
Monien vuosien ajan todistettu, ammattimaisten juomapalveluiden huippuluokan mobiili annostelulaite XL PLUS -KOKOLLA. Erityisen kestävä,
kestävä ja erittäin eristävä (jopa 3 tuntia) reppurakenne. Sopii kaiken tyyppisten hiilihapotettujen ja hiilihapottomien juomien annosteluun, kuumana ja
kylmänä.

XL-variantti
Mobiili juomapalvelu!

Tavallinen napautus
Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapollisille juomille

Käsikäyttöinen ilmapumppu
Premium Napauta

painelaitteena
* Muita painetarvikkeita tilauksesta *

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 72 x L 35 x S 35 cm
Paino (ei latautunut): 8,5 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 63 x P 77,5 cm
- Kuppiautomaatti: Hiekka / valkoinen, muovia. Sopii kertakäyttökuppeihin 350-710 ml
- Juomasäiliö: AFG Container NC (teräs), sisältö 19 litraa (5-USGallons)
- Käsikäyttöinen ilmapumppu painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Erikoinen repun suojus: Vahvistettu rakenne takana olevilla alumiinituilla
- Eristys Plus, jopa 3 tuntia tai enemmän juomasäiliön ylimääräisen iso-kannen läpi
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 559,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 599,00 EUR
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Kombi 2x 11 litraa "Hiilihapottomat juomat"
Mobiili annostelujärjestelmä ammattimaisille juomapalveluille. Voit tarjota 2 erilaista juomaa reppujärjestelmästä. Erityisen kestävä, kestävä ja erittäin
eristävä (jopa 3 tuntia) reppurakenne. Versio soveltuu hiilihapottomien juomien annosteluun, kuumana ja kylmänä.

Tavallinen napautus

Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomille juomille

Premium Napauta
2 erikseen eristetty
juoma-astiat 11 litraa

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 52 x L 52 x S 32 cm
Paino (ei latautunut): 11,0 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 44 x P 91 cm
- Kuppiautomaatti: Hiekka / valkoinen, muovia. Sopii kertakäyttökuppeihin 350-710 ml
- Juomasäiliö (2x): AFG Container NC (Steel), Gravity-Fed, sisältö 11 litraa (3 US-gallonaa)
- Erikoinen repun suojus: Vahvistettu rakenne takana olevilla alumiinituilla
- Eristys Plus, jopa 3 tuntia tai enemmän juomasäiliön ylimääräisen iso-kannen läpi
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet
sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 529,00 EUR

Hinta / yksikkö: 609,00 EUR
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Kombi 2x 11 litraa „Hiilihapotetut juomat“
Mobiili annostelujärjestelmä ammattimaisille juomapalveluille. Voit tarjota 2 erilaista juomaa reppujärjestelmästä. Erityisen kestävä, kestävä ja erittäin
eristävä (jopa 3 tuntia) reppurakenne. Versio soveltuu kaiken tyyppisten hiilihapotettujen ja hiilihapottomien juomien annosteluun, kuumana ja
kylmänä.

Tavallinen napautus

Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapollisille juomille

Premium Napauta

2 erikseen eristetty
juoma-astiat 11 litraa

Käsikäyttöinen ilmapumppu
painelaitteena

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: HOPEA
- Repun mitat: K 52 x L 52 x S 32 cm
Paino (ei latautunut): 11,0 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 44 x P 91 cm
- Kuppiautomaatti: Hiekka / valkoinen, muovia, sopii kertakäyttökuppeihin 350-710 ml
- Juomasäiliö (2x): AFG Container NC (Steel), sisältö 11 litraa (3 US-gallonaa)
- Käsikäyttöinen ilmapumppu sis. T-liitin painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Erikoinen repun suojus: Vahvistettu rakenne takana olevilla alumiinituilla
- Eristys Plus, jopa 3 tuntia tai enemmän juomasäiliön ylimääräisen iso-kannen läpi
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 619,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 699,00 EUR
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Kombi 2x 15 litraa "Hiilihapottomat juomat"
Siirrettävä annostelujärjestelmä, jossa on kaksi muoviastiaa (PE), jotka tyhjennetään toisistaan riippumatta. Tämän kompaktin juomareppu-mallin
avulla voidaan tarjoilla kahta erilaista juomaa samanaikaisesti. Versio soveltuu hiilihapottomien juomien annosteluun, kuumana ja kylmänä. Pieni
paino ja korkea kantavuus takaavat mutkattoman juomapalvelun. Täytä nopeasti ja aloitamme palvelun…

Kompakti juomareppu
kahdella 15 litran juomapullolla,
muovista

Tavallinen napautus

Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapottomille juomille

Premium Napauta

Kevyt reppu
Suuri kantavuus

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:

Saatavuus pyynnöstä!
- Materiaali: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Vakioväri: PUNAINEN tai MUSTA

Repun mitat: K 52 x L 36 x S 40 cm
Paino (ei latautunut): 5,2 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 43,5 x P 87,5 cm
- Kuppiautomaatti: Hiekka / valkoinen, muovia, sopii kertakäyttökuppeihin 350-710 ml
- Juomasäiliö (2x): Ruoka / juoma sopiva muovi (PE), sisältö 15 litraa
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 329,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 409,00 EUR
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Kombi 2x 15 litraa „Hiilihapotetut juomat“
Siirrettävä annostelujärjestelmä, jossa on kaksi muoviastiaa (PE), jotka tyhjennetään toisistaan riippumatta. Tämän kompaktin juomareppu-mallin
avulla voidaan tarjoilla kahta erilaista juomaa samanaikaisesti. Versio soveltuu hiilihapottomien juomien annosteluun, kuumana ja kylmänä. Pieni
paino ja korkea kantavuus takaavat mutkattoman juomapalvelun. Kun käytät ilmapumppua T-kytkimen kanssa, se sopii myös hiilihapollisten juomien
annosteluun.

Käyttämällä ilmapumppua, joka
soveltuu myös CO2-käyttöön!

Tavallinen napautus

Kuva: Tuotteen ominaisuudet
hiilihapollisille juomille

Kevyt reppu
Suuri kantavuus
Premium Napauta

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:

Saatavuus pyynnöstä!
- Materiaali: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Vakioväri: PUNAINEN tai MUSTA

Repun mitat: K 52 x L 36 x S 40 cm
Paino (ei latautunut): 5,2 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 43,5 x P 87,5 cm
- Kuppiautomaatti: Hiekka / valkoinen, muovia, sopii kertakäyttökuppeihin 350-710 ml
- Juomasäiliö (2x): Ruoka / juoma sopiva muovi (PE), sisältö 15 litraa
- Käsikäyttöinen ilmapumppu sis. T-liitin painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Varusteet sis. Vakiohana-tarvikkeet

Hinta / yksikkö: 418,00 EUR

sis. Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 498,00 EUR
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Kombi 2x 5 litraa „STILL tai SPARKLING Juomat“
Juomareppu eristetty (jopa 1-2 tuntia). Kahden tyyppisten tuotteiden tarjoamiseen repusta. Sopii mieluiten kylmille juomille. Hiilihapottomat juomat
painovoimalla syötettynä, ei tarvitse käyttää muita painelaitteita. Hiilihapotettujen juomien annostelu, ylimääräisiä painelaitteita on käytettävä.
T-kytkimellä varustettu mekaaninen ilmapumppu on sopivin menetelmä tähän tarkoitukseen. Ihanteellinen pikajuomapalveluun!

Tarjoillaan 2 juomatyyppiä
yhdestä repusta…

Kuva:

Kuva:
Tuotteen ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet

hiilihapottomille juomille

Hiilihapolliset virvoitusjuomat

… Mieluiten sopiva
kylmille juomille!

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: hopea / musta
- Repun mitat: K 36 x L 31 x S 28 cm
Paino (kuormittamaton): 2,0 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 30,5 x P 64,5 cm
Kupinannostelija: Läpinäkyvä, muovinen, sopii kertakäyttöisiin kuppiin 120-300 ml
- Juomasäiliö (2x): Ruoka / juoma sopiva muovi (PE), sisältö 5 litraa
- Käsikäyttöinen ilmapumppu sis. T-liitin painelaitteena (sopii kaikenlaisiin juomiin)
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Laitteet "Hiilihapottomat juomat"

Hinta / yksikkö: 239,00 EUR

Laitteet "Hiilihapotetut juomat"

Hinta / yksikkö: 329,00 EUR
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Drink-Pack-Fun 5 litraa
"Hiilihapotetut / hiilihapotetut juomat"
Yksinkertainen, kohtuullisen eristetty juomareppu, joka sopii kaikkiin hauskoihin tilanteisiin. Sopii mieluiten kylmille juomille. Vapaiden juomien
tyhjentäminen tapahtuu Gravity-Fedin kautta - ylimääräisiä painelaitteita ei tarvita. Kun käytät reppua hiilihapollisten juomien kanssa, Mini-Air-Pumpia
on käytettävä painelaitteena.

Kuva: Tuotteen ominaisuudet

Kuva: Tuotteen ominaisuudet

hiilihapollisille juomille

hiilihapottomille juomille

Käyttö mini-ilmapumpulla
painelaitteina

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Nylon 7575 SUPRA-tex
Vakioväri: Harmaa / Musta (loput varastosta PUNAISET)

- Repun mitat: K 36 x L 27 x S 17 cm
Paino (ei latautunut): 1,2 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 31 x P 46 cm
- Juomasäiliö (2x): Ruoka / juoma sopiva muovi (PE), sisältö 5 litraa
- Kupin pidike olkahihnassa (ihanteellinen 200 ml: n kuppiin)

- Vaaditaan CO2-käyttöön: Mini-ilmapumppu (mekaaninen, manuaalinen)

Laitteet „Hiilihapottomat juomat”

Hinta / yksikkö: 79,00 EUR

Laitteet „Hiilihapotetut juomat“

Hinta / yksikkö: 99,00 EUR
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Party-Pack 5 litran olutpurkkeihin Supermarketista…
yksinkertaista, kohtuullisen eristettyä juomareppua (reppu, kuten Drink-Pack-Fun), voidaan käyttää 5 litran olutpurkkeihin supermarketista. Toimitus
sis. purkin puristin ja napautus olutölkille, liitetty juomajohto vakiona yhden käden hanalla ja Mini-Air-Pump painelaitteena.

HUOMAUTUS!

Vain WECOMATICin kumisella tulpalla varustettuja olutölkkejä voidaan käyttää!

WECOMATIC kumitulppa
Toimitussisältö: Party-Pack 5 litran
ALU-olutpurkille

Ausstattung / Technische Daten:

* Olutölkki ei sisälly *
- Materiaali: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Vakioväri: Harmaa / Musta
- Repun mitat: K 36 x L 27 x S 17 cm
Paino (ei latautunut): 0,8 kg
- Mainospinta (näkyvä kalvopinta): K 31 x P 46 cm
- Annostelusetti: yhden käden hana, putki, puristin, Mini-ilmapumppu (katso yllä oleva kuva keskellä)
- Becherhalterung am Schultergurt (ihanteellinen 200 ml: n Trinkbecherille)

- Kupin pidike olkahihnassa (ihanteellinen 200 ml: n kuppiin)

Hinta / yksikkö: 89,00 EUR
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Rakettitorni - Single 3 litraa
Rocket Tower Single on tapahtumaruokailun kohokohta. Varustettu yhdellä rikkoutumattomalla muoviputkella (PE), putken sisältö 3 litraa. Sisältää
sisäisen jäähdytyksen (IceTube) ja napautuslaitteen, tämä ultrakevyt reppu on katseenvangitsija ja…

taattu sisätilojen catering-liikevaihto!

Tuotemerkkikuva
edustettuina optimaalisesti

Jääpalaputken kanssa vain 2
litran tilavuus
juoma putki

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: hopea / musta
- Repun mitat: K 60 x L 32 x S 11 cm
- Juomaputken pituus: 70 cm (kalibrointi litraa kohti) ja mukana toimitettava juomajohto hanalla
Jääputken pituus: 60 cm
Paino (täyttämätön): 1,7 kg
- Mainospinta: 1x K 54 x P 10 cm & 1x K 14 x P 23 cm
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Hinta / yksikkö: 189,00 EUR
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Rakettitorni - Twin 2x 3 litraa
Rocket Tower Single on tapahtumaruokailun kohokohta. Varustettu kahdella rikkoutumattomalla muoviputkella (PE), jokaisen putken sisältö 3 litraa.
Sisältää sisäisen jäähdytyksen (IceTube) ja napautuslaitteen, tämä erittäin kevyt reppu on katseenvangitsija ja…

taattu sisätilojen catering-liikevaihto!

Tuotemerkkikuva
edustettuina optimaalisesti

Jääpalaputken kanssa vain 2
litran tilavuus
juoma putki

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: hopea / musta
- Repun mitat: K 60 x L 32 x S 11 cm
- Juomaputken pituus: 70 cm (kalibrointi litraa kohti) ja mukana toimitettava juomajohto hanalla
Jääputken pituus: 60 cm
Paino (täyttämätön): 2,7 kg
- Mainospinta: 1x K 54 x P 10 cm & 1x K 14 x P 23 cm
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. teleskooppitikku (L noin 140 cm) * ei ole esitetty

Hinta / yksikkö: 299,00 EUR

22

Twin Pack - Tölkkien ja pullojen reppu
Eristetty Twin Pack on ihanteellinen mobiili jakelujärjestelmä enintään 500 ml: n kaupallisiin juomapurkkeihin ja pulloihin (PET tai lasi) sekä
elintarvike- ja muiden tuotteiden pakattuihin tuotteisiin. Sopii täydentämään ja lisäämään myynninedistämis- ja myyntikapasiteettia. Helppo täyttää ja
käsitellä!

Twin Pack voidaan muuntaa juomarepuksi kuppien tarjoamista varten.
Kysy vain meiltä ratkaisuja ja hintoja.

2 kammion laite, jonka kapasiteetti on
15 tölkkiä tai pulloa
enintään 500 ml kutakin

Twin Pack jätepussilla tyhjän astian
hävittämistä varten

Joustava vaihdettavissa
mainosviestit!

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: hopea
- Repun mitat: K 60 x L 35 x S 30 cm
Paino (täyttämätön): 4,0 kg
- Mainospinta (takaosa): K 52 x L 30 cm
- Mainospinta: 2x K 38 x L 22 cm
- Toimittajan esiliina 3 taskua edessä (materiaali ja väri sama kuin reppu)
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. kaukoputki (ei kuvassa). Jätepussi (kuvassa ylhäällä vasemmalla).

Hinta / yksikkö: 249,00 EUR

(Jätepussi - hinta / yksikkö 39,00 EUR)
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BT4002 - Toimittajan tarjotin kannessa
Eristetty toimittajan tarjotin soveltuu monenlaisiin sovelluksiin. Laadukkaat materiaalit ja ammattitaito takaavat vakauden ja kestävyyden. Irrotettava
nostokansi, olkahihnajärjestelmä, jossa takana säädettävä olkatyyny ristisuuntaisesti, varmistaa parhaan käyttömukavuuden. Kaksi sivutaskua
huoltotarvikkeita tai raharuokia varten. Etu ja kansi (sisäpuoli) voidaan sisustaa mainostarkoituksiin. Käytettäessä kannellinen tarjotin soveltuu
myös jäätelötuotteiden jakeluun!

15-reikäinen insertti tölkkien, pullojen ja
kuppien vakauttamiseksi

Ergonominen olkahihnajärjestelmä

Reikä Ø 70 mm, korkeus 50 mm

säädettävä olkatyyny

Inlay (huoneenjakaja),
pitää lokeron siistinä
Joustava muutos
Nostokansi on täysin irrotettavissa

mainosviestit

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: Hopea (muut värit mahdollisia 50 kappaleen määrästä)
Lokeron mitat: K 20 x L 39 x S 39 cm
Paino (täyttämätön): 2,2 kg
- Nettotilavuus: 25 litraa
- Mainospinta (edessä): K 13 x L 69 cm
- Mainospinta (kannen sisäpuoli): K 12 x L 31 cm
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. kaukoputki (ei kuvassa).

Laitteet sisätilalla (huoneerotin) Hinta / yksikkö: 139,00 EUR
15-reikäinen sisäosa

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR
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BT4003 - Toimittajan tarjotin kannessa XL
Eristetty toimittajan tarjotin soveltuu monenlaisiin sovelluksiin. Laadukkaat materiaalit ja ammattitaito takaavat vakauden ja kestävyyden. Irrotettava
nostokansi, olkahihnajärjestelmä, jossa takana säädettävä olkatyyny ristisuuntaisesti, varmistaa parhaan käyttömukavuuden. Kaksi sivutaskua
huoltotarvikkeita tai raharuokia varten. Etu ja kansi (sisäpuoli) voidaan koristaa mainostarkoituksiin. Kun käytät kannellista lokeroa, sopii myös
jäätelötuotteiden jakeluun!

Sopii käytettäväksi 500 ml: n tölkkien ja pullojen kanssa!

15-reikäinen insertti tölkkien, pullojen ja
kuppien vakauttamiseksi

Reikä Ø 70 mm, korkeus 50 mm

Ergonominen olkahihnajärjestelmä
säädettävä olkatyyny

Joustava muutos

Inlay (huoneenjakaja),

mainosviestit

pitää lokeron siistinä

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: Hopea (muut värit mahdollisia 50 kappaleen määrästä)
Lokeron mitat: K 30 x L 39 x S 39 cm
Paino (täyttämätön): 3,0 kg
- Nettotilavuus: 40 litraa
- Mainospinta (edessä): K 23 x L 69 cm
- Mainospinta (kannen sisäpuoli): K 12 x L 31 cm
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. kaukoputki (ei kuvassa).

Laitteet sisätilalla (huoneerotin) Hinta / yksikkö: 149,00 EUR
15-reikäinen sisäosa

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR
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BT4001 - Toimittajan tarjotin, kansi
Suuritehoinen toimittajan tarjotin, lämpöeristetty, moniin sovelluksiin. Laadukkaat materiaalit ja ammattitaito takaavat vakauden ja kestävyyden.
Irrotettava nostokansi, olkahihnajärjestelmä, jossa takana säädettävä olkatyyny ristisuuntaisesti, varmistaa parhaan käyttömukavuuden. Kaksi
sivutaskua huoltotarvikkeita tai raharuokia varten. Etuosa ja kansi (sisäpuoli) voidaan koristaa mainostarkoituksiin. Kun käytät kannellista lokeroa,
sopii myös jäätelötuotteiden jakeluun!

Suurikapasiteettinen toimittajan tarjotin

eristetty

Inlay (huoneenjakaja) säilyttää

lokero siisti

24-reikäinen sisäosa

Joustava mainonnan muutos

Reikä Ø 70 mm, korkeus 50 mm

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: Hopea (muut värit mahdollisia 50 kappaleen määrästä)
Lokeron mitat: K 23 x L 57 x S 41 cm
Paino (täyttämätön): 2,8 kg
- Nettotilavuus: 45 litraa
- Mainospinta (edessä): K 14 x L 50 cm
- Mainospinta (kannen sisäpuoli): 2x K 20 x L 50 cm
- Mainospinta (sivupussit): 2x K 12 x L 34 cm
- Valinnainen lisävaruste: Promotion-Flagg sis. kaukoputki (ei kuvassa).

Laitteet sisätilalla (huoneerotin) Preis / Stück: 179,00 EUR
24-reikäinen sisäosa

Preis / Stück: 29,00 EUR
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EVT2010 - Jäätelölaukku sis. 2 jäähdytyselementtiä
Lämpöeristetty jäätelölaukku, mukana kaksi jäähdytyselementtiä. Joustava 4-osainen kammionjako sisällä, kaksi sivutaskua ulkopuolella, säädettävä
olkahihna tekstiilisuojalla. Nostokansi, jossa on säänkestävä sivu ja magneettilukko. Ihanteellinen jäätelön tai muiden pakastettujen tuotteiden
jakeluun.

Sää- / häiriöt
Suojaus

Ihanteellinen jäätelölle

Jakelu

4-osainen kammion laite

Sisältää 2 jäähdytyselementtiä

Joustava mainonnan muutos

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Kuorma-auton pressu (641 COMPLAN Original)

- Vakioväri: Hopea (muut värit mahdollisia 50 kappaleen määrästä)
- Laukun mitat: K 37 x L 25,5 x S 25 cm
Paino (sis. Jäähdytyselementit): 3,2 kg (paino ilman jäähdytyselementtejä 1,4 kg)
- Nettotilavuus: 20 litraa
- Mainospinta (edessä): K 15,5 x L 33 cm

Laukku sis. 2 VAMUS-jäähdytyselementtiä

Hinta / yksikkö: 129,00 EUR

VAMUS-jäähdytyselementti -21 ° C, 28x20x2 cm

Hinta / yksikkö: 12,00 EUR
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EB4003 - Jäätelöautomaatti liukukannella
Ergonomisesti suunniteltu myyjän tarjotinmalli, kaksiseinämäinen vaahtomuovipaneeleilla parempaa eristystä varten. Varustettu 4-pisteisellä
olkahihnajärjestelmällä. Käytännöllinen liukukansi (irrotettava) estää nopean lämpötilan menetyksen sisätiloissa ja varmistaa optimaalisen käsittelyn.

Ihanteellinen jäätelölle ja pakasteille!
Jäätelöalusta
liukukansi, 4-pisteinen olkapää

hihna ja kalvopussi

Jäätelöalusta, ei sisällä

Foliopussi ja liukukansi
Ergonominen 4-piste

olkahihna

Liukukansi irrotettava
Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Vakioväri: Valkoinen
Materiaali: PE-muovia
Ulkomitat: L60cm x K22,5cm x S33cm Sisämitat: L55cm x
K19,5cm x S29cm Nettotilavuus: noin. 31 litraa
Paino (täyttämätön): noin. 3,4 kg
Mainospinta (edessä): Voidaan koristaa tarroilla tai etukalvolla joustavia mainoslisäosia varten.

Jäätelöalusta sis. liukukansi ja 4-pistehihna: Erottimet (3

Hinta / yksikkö: 189,00 EUR

kpl):

Hinta / yksikkö: EUR

Foliolaukku L63,5 x K16,5 cm (sisällä L59 x K16,5 cm)

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR

9.00
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VB4004 - Toimittajan myyntiautomaatti
Ergonomisesti suunniteltu myyjän tarjotin, valmistettu helppohoitoisesta muovista, erittäin kevyt omassa painossaan. Varustettu 4-pisteisellä
olkahihnajärjestelmällä. Tavaroiden jäähdytys jääkuutioilla mahdollista!

- Joustava toimittaja, muovia Kuva ilman Folio-laukku

Kuva ilman erottimia

Kuva sis. Foliopussi joustavaan
mainoskoristeluun

Kuva 16-reikäisellä insertillä

Kuva kahdella erottimella

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Vakioväri: Musta
Materiaali: PE-muovia

Ulkomitat: L60cm / H18cm / D33cm Sisäpuoli: L55,5cm /
K17,5cm / D29cm Nettotilavuus: noin. 28 litraa
Paino (täyttämätön): noin. 2,3 kg
Mainospinta (edessä): Voidaan koristaa tarroilla tai etukalvolla joustavia mainoslisäosia varten.

Toimittajalokero sis. 4-pisteinen olkahihna: 16-reikäinen

Hinta / yksikkö: 139,00 EUR

sisäosa:

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR

Erottimet (3 kpl):

Hinta / yksikkö: EUR

Foliolaukku L63,5 x K16,5 cm (sisällä L59 x K16,5 cm)

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR

9.00
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Kannettava tietokone -tuki - saatavana kaksi kokoa
Mukava, liikkuva työtaso kannettaville / kannettaville tietokoneille, säädettävä olkahihnajärjestelmä ristissä takana. XL-malli olkapehmusteilla ja
leveämmillä hihnoilla. Ergonominen rakenne. Toimitetut VELCRO-nauhat kiinnittävät yksikön työtyynyyn ja takaavat optimaalisen käsittelyn.

Kannettavan tietokoneen tukija -standardi

laitteille 11 “- 14“

Kannettavan tietokoneen tukija XL

Kuvan vakioversio

laitteille 15 “- 18“

Image XL -versio

Hihnajärjestelmän vakiomalli

Belt System XL -malli

Varusteet / tekniset tiedot standardille (laitteet 11 ”-14”)
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: hopea / musta
Mitat: P 35 x S 35/37 x K 4 cm
- Paino: 0,8 kg

Hinta / yksikkö: 59,00 EUR

Varusteet / tekniset tiedot mallille XL (laitteet 15 ”-18”)
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: hopea / musta
Mitat: P 45 x S 40/44 x K 5 cm
- Paino: 1,0 kg

Hinta / yksikkö: 69,00 EUR
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LaptopSupporterBag - 2 in 1 -malli
Pehmustettu kotelo kannettavalle tietokoneelle, voidaan muuntaa siirrettäväksi työpöydäksi muutamalla helpolla askeleella. Leveät takaosan ristikkäiset
olkahihnat tarjoavat vakautta ja mukavuutta. Mukana toimitetut VELCRO-nauhat kiinnittävät laskun työtyynyyn ja takaavat optimaalisen käsittelyn. Kannen
sisällä olevaa kalvopussia voidaan käyttää mainostarkoituksiin.

Kantolaukku ja…

Leveät olkahihnat, säädettävät

Siirrettävä työpöytä

olkatyynyt

ja kantolaukku
Kannettava tietokone 11 "-18"

VELCRO-raidat vakauttavat
laitteen työpöydälle
… Siirrettävä työpöytä yhdessä

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Vakioväri: hopea / musta
- Mitat: P 40 x S 39 / 35,5 x K 9 cm
- Paino: 1,6 kg
- Mainospinta (folio-laukku): K 30 x L 34 cm

Hinta / yksikkö: 109,00 EUR
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Promotion Bag - yksilöllinen mainontamahdollisuus
Toimiva, monipuolinen olkalaukku, joka on valmistettu kestävästä kuorma-auton suojapeitteestä, mukavalla olkavyöllä, säädettävä ja pehmustettu.
Yksilöllisesti mainostetut koristeet, joissa on paperi insertit edessä ja kansi ulkopuolella.

Sisäpuoli
Tarjouslaukku

100 kappaleesta saatavana myös
muissa väreissä!

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Pressu (641 COMPLAN Original)
- Väri: hopea / sininen / vihreä / keltainen

- Laukun mitat: P 40 x K 30 x S 12 cm
- Paino: 0,8 kg
- Nettotilavuus: 12 litraa
- Mainospinta edessä / kannessa: K 25 x L 38 cm

Hinta / yksikkö: 39,00 EUR
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PP8001 - Placard Pack (kävelytaulu)
Erittäin kevyt reppu, jossa alumiinikiinnikkeet rakenteen vakauttamiseksi. Saat erittäin tehokkaan, liikkuvan julisteiden / julisteiden esittelyn.
Mainosviestin hyvä näkyvyys sijainnista riippumattoman, suuren alueen esityksen ansiosta. Toimitukseen sisältyy toimittajan esiliina, jossa on kolme
etutaskua. Carrierilla on vapaat kädet jakamaan tuotenäytteitä, esitteitä jne.

Mainosviestin nopea
vaihto

Myyjän esiliina, jossa kolme etutaskua
lentolehtisiä varten,

näytteet, lehtiset jne.

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Mitat: P 126 x L 64 x S 28 cm
- Väri: Silber / Black
Materiaali: Pressu ((641 COMPLAN Original)
Myyjän esiliina, jossa on kolme etutaskua (väri ja materiaali sama kuin Placard Pack)
Näkyvä mainostila (takapuoli): K 119 x L 83 cm (noin DIN A0)
Näkyvä mainostila (ylhäällä): K 41 x L 57 cm
- Paino: noin 5,2 kg

Hinta / yksikkö: 189,00 EUR
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Alkuperäinen olutorni 3 & 5 litraa
Kiinteä pöytäannostelija, sopii melkein mihin tahansa juomaan (lukuun ottamatta suurta alkoholipitoisuutta). Moderni muotoilu läpinäkyvällä
muovihanalla. Rikkoutumattomasta polykarbonaatista valmistettu juomaputki, kalibrointi litraa kohti, käännettävissä 360 °. Tukevaa alustaa voidaan
käyttää mainostarkoituksiin ja koristeltu tarroilla.

Kuva Olutorni 3 litraa

IceTube (sisätilojen jäähdytys)

Putki 360 ° käännettävissä

3 ja 5 litran torni

Laadukas läpinäkyvä hana

Juomaputki rikkoutumattomasta
polykarbonaatista

Versio 3 litraa (Tuotenro: ZS2005 / 3)

Hinta / yksikkö: 119,00 EUR

Kokonaiskorkeus: 90 cm / Paino: 4,0 kg
Versio 5 litraa (tuotenumero: ZS2005 / 5

Hinta / yksikkö: 129,00 EUR

Kokonaiskorkeus: 125 cm / Paino: 4,4 kg

Lisävarusteet ...
Jäähdytyselementin (IceTube) sisäjäähdytys
Jääpalojen ja veden täyttämä se pitää juomat pidempään tuoreena laimentamatta niitä. Kun sitä käytetään vilkkuvien jääkuutioiden kanssa,
huomion aste kasvaa huomattavasti ...
Tuotenro: ZS2105 / 3 Litraa

Hinta / yksikkö: 17,00 EUR

Tuotenro: ZS2105 / 5 Litraa

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR

IceBullet sai jääpaloja ( ei kuvassa) 3 kpl / sarja 3 litran putkelle
Hinta / 3 kpl: 7,00 EUR
5 kpl / sarja 5 litran putkelle

Hinta / 5 kpl: 10,00 EUR

Siivousharja ( ei kuvitettu)
Tuotenro: ZS2108
3 litran juomaputki 5 litran

Preis / Stück EUR: 12.00

juomaputki

Preis / Stück EUR: 14.00
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TRITON „Classic“ 5 litraa
Pöytälevy-annostelija ... Samanaikainen juoman annostelu kolmesta hanasta! Sopii kaiken tyyppisten juomien taputtamiseen hiilidioksidilla (mieluiten
kylmällä) tai ilman. Toimitus sis. puhdistusharja, tippakaukalo, jäähdytyslohko ja tarjotin välipaloja, kuten siruja, voileipiä jne.

Käytetyt materiaalit ja raaka-aineet ovat asetuksen (EU) N: o 10/2011 ja
Asetus (EU) N: o 1935/2004 ja soveltuvat käytettäväksi ruoan / juomien kanssa!

Juomasäiliö
kalibroinnilla 3 & 5 litraa

TRITON Classic 5 litraa

Jäähdytyslohko

Tarjotin välipaloja, esim.
Siruja, voileipiä jne.

Tukeva pohja

Klassinen tippakaukalo

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Muovi (sopii käytettäväksi ruoan / juomien kanssa)
- Kokonaiskorkeus: 62 cm

- Sisältö: 5 litraa
Pohjan halkaisija: 39 cm
Välipala-alustan halkaisija: 25 cm

Paino (täyttämätön): 3,7 kg
- Tarvikkeet pyynnöstä

Hinta / yksikkö: 139,00 EUR
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TRITON „Promo“ 5 litraa
Pöytälevy-annostelija ... Samanaikainen juoman annostelu kolmesta hanasta! Sopii kaiken tyyppisten juomien taputtamiseen hiilidioksidilla (mieluiten
kylmällä) tai ilman. Toimitus sis. puhdistusharja, jäähdytyslohko ja tarjotin välipaloille, kuten sirulle, voileipille jne.

Käytetyt materiaalit ja raaka-aineet ovat asetuksen (EU) N: o 10/2011 ja
Asetus (EU) N: o 1935/2004 ja soveltuvat käytettäväksi ruoan / juomien kanssa!

Juomasäiliö 5 litraa kalibroinnilla

Välipala tarjotin

3 ja 5 litraa

TRITON Promo 5 litraa

Jäähdytyslohko

Tukeva pohja

Napauta ruuveilla

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: Muovi (sopii käytettäväksi ruoan / juomien kanssa)
- Kokonaiskorkeus: 60 cm

- Sisältö: 5 litraa
Välipala-alustan halkaisija: 25 cm

Paino (täyttämätön): 2,7 kg
- Tarvikkeet pyynnöstä

Hinta / yksikkö: 109,00 EUR
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TRITON „Sky“ 5 litraa
Pöytälevy-annostelija ... Samanaikainen juoman annostelu kolmesta hanasta! Sopii kaiken tyyppisten juomien taputtamiseen hiilidioksidilla (mieluiten
kylmällä) tai ilman. Toimitus sis. puhdistusharja, Ice-Tube jääkuutioille (valinnainen myös jäähdytyslohkon kanssa) ja tarjotin välipaloille, kuten sirulle,
voileipille jne.
Käytetyt materiaalit ja raaka-aineet ovat asetuksen (EU) N: o 10/2011 ja
Asetus (EU) N: o 1935/2004 ja soveltuvat käytettäväksi ruoan / juomien kanssa!

SKY 5 litraa sis. Jääputki

SKY 5 litraa (täyttämätön)

jääkuutioille

Multi-Tap-järjestelmä

Kolme annosteluhanaa

Jäähdytyslohko
(valinnainen jäähdytyselementti)

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Juomasäiliö 5 litraa: Muovi (sopii käytettäväksi ruoan / juomien kanssa)
Jääputki jääkuutioille: Muovi (sopii käytettäväksi ruoan / juomien kanssa)
- Kokonaiskorkeus: 89,7 cm

- Leveys: 31,9 cm
- Sisältö: 5 litraa
- Tarjottimen halkaisija: 25 cm

- Etäisyys hana / pohja: 21,5 cm

Paino (täyttämätön): 2,8 kg
- Tarvikkeet pyynnöstä

Hinta / yksikkö: 119,00 EUR
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Tuotenumero: 4160S
Kuppi-annostelija, muovi, kirkas, (pieni)
Klassinen pieni kuppiannostelija, läpinäkyvä sininen, Uusi Flip-kuppi mahdollistaa uudelleentäytön poistamatta kuppia. Yläkuormitettu ja
painovoimansyöttöinen itsesäätyvä kuppikokoille 90-150 ml, vanteen halkaisija 57-73 mm, putken pituus 406 mm (toimitetaan mukana)
seinäkiinnityslaite, yksi jousitus)

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Muovi

Väri: Läpinäkyvä (kirkas)
- Putken pituus: 406 mm
- Kertakäyttöisten kuppien koot: 90-150 ml,

- vanteen halkaisija: 57-73 mm
- Paino: 0,3 kg

Hinta / yksikkö: 18,00 EUR

Tuotenumero: 3165M
Kupinannostelija, muovi, kirkas, (keskikokoinen)
Klassinen keskikuppi-annostelija, läpinäkyvä sininen, Uusi Flip-kuppi mahdollistaa uudelleentäytön poistamatta kuppia, ylälataus ja painovoiman
syöttö itsesäätyvä kuppikokoille 120-300 ml, vanteen halkaisija 64-83 mm, putken pituus 508 mm (toimitetaan seinän mukana) kiinnityslaite, yksi
jousitus)

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Muovi

Väri: Läpinäkyvä (kirkas)
- Putken pituus: 508 mm
- Kertakäyttöisten kuppien koot: 120-300 ml, vanteen
halkaisija: 64-83 mm
- Paino: 0,4 kg

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR
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Tuotenumero: 4410M
Kuppi-annostelija, muovi, hiekka (keskikoko / iso)
Vedetyyppinen juomakupin annostelija melkein mihin tahansa sovellukseen. Materiaali rikkoutumattomasta polyeteenistä, väri SAND tai PUNAINEN
(pyynnöstä), päällystetty ja painovoimainen, itsesäätyvä, kuppikokoihin 350-710ml, vanteen halkaisija 82-98mm, putken pituus 597mm (toimitetaan
seinäkiinnityslaitteen kanssa, kaksi ripustusta) .

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
Materiaali: polyeteeni (muovi)
- Vakioväri: hiekka
- Putken pituus: 597 mm
- Kertakäyttöisten kuppien koot: 350-710 ml, vanteen
halkaisija: 82-98 mm
Paino: 0,5 kg

Hinta / yksikkö: 39,00 EUR

* Annostelija pienemmille kuppikokoille pyynnöstä!

Tuotenumero: 3250S
Kuppi-annostelija, ruostumaton teräs „pieni“
Pieni kuppiannostelija, ruostumatonta terästä, päällystetty ja painovoimainen, itsesäätyvä, kuppikokoihin 180-350 ml, vanteen halkaisija 70-86 mm,
putken pituus 406 mm (toimitetaan seinäkiinnityslaitteen kanssa, yksi jousitus)

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Ruostumaton teräs

- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 406 mm
- Hävittämiskupin koot: 180-350 ml, vanteen
halkaisija: 70-86 mm
- Paino: 0,6 kg

Hinta / yksikkö: 46,00 EUR
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Artikkelinumero: 4200M
Kuppi-annostelija, ruostumaton teräs „Medium“
Keskikuppi-annostelija, ruostumatonta terästä, ylälataus ja painovoimainen, itsesäätyvä, kuppikokoihin 120-300 ml, vanteen halkaisija 70-86 mm,
putken pituus 597 mm (toimitetaan seinäkiinnityslaitteen kanssa, kaksi suspensiota)

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Ruostumaton teräs

- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kertakäyttöisten kuppikoot: 120-300 ml, vanteen
halkaisija: 70-86 mm
- Paino: 0,7 kg

Hinta / yksikkö: 54,00 EUR

Tuotenumero: 4400L
Kuppi-annostelija, ruostumaton teräs „suuri“
Suuri kuppiannostelija, ruostumatonta terästä, päällystetty ja painovoimainen, itsesäätyvä, kuppikokoihin 350-710 ml, vanteen halkaisija 82-98 mm,
putken pituus 597 mm (toimitetaan seinäkiinnityslaitteen kanssa, kaksi suspensiota).

Tuotteen ominaisuudet / tekniset tiedot:
- Materiaali: Ruostumaton teräs

- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- kertakäyttöisten kuppien koot: 350-710 ml, vanteen
halkaisija: 82-98 mm
Paino: 0,8 kg

Hinta / yksikkö: 59,00 EUR
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Monikäyttöinen kuppiannostelija, St.- Teräs „Medium / Large / XL“
Kupinannostelija, ruostumatonta terästä, päällystetty ja painovoimainen, kromikannella, kertakäyttöisiä kupupapereita tai muovia varten. Annostelijan
vanteen halkaisija voidaan säätää ruuvimeisselillä tai kolikolla kupin reunan halkaisijaan. Toimitus sisältää laitteen seinäasennukseen (kaksi
ripustusta).

3200 M (keskikoko)
Tekniset tiedot:
- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kuppikokoihin: 180-300 ml, vanteen
halkaisija Ø: 56-81 mm

- Paino: 0,7 kg

Hinta / yksikkö: 58,00 EUR

*****

3400L (suuri)
Tekniset tiedot:
- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kuppikoot: 350-710 ml, vanteen
halkaisija Ø: 70-98 mm
Paino: 0,8 kg

Hinta / yksikkö: 62,00 EUR

*****

3500XL (X-suuri)
Tekniset tiedot:
- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kuppikoot: 950-1360 ml, vanteen
halkaisija Ø: 101-123 mm
- Paino: 1,0 kg

Hinta / yksikkö: 76,00 EUR
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Kuppi-annostelija St.-Steel jousella „Medium / Large / XL“
Kuppi-annostelija jousella, ruostumatonta terästä, kertakäyttöisille kupeille paperia tai muovia. Kupin vanteen halkaisijaa voidaan säätää
ruuvimeisselillä tai kolikolla. Toimitus sisältää laitteen seinäasennukseen (kaksi ripustusta). Kupinannostelija voidaan asentaa vaaka-, pystysuoraan
tai 45 °.

3200EV-M
Tekniset tiedot:
- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kuppikokoihin: 180-300 ml, vanteen
halkaisija Ø: 56-81 mm

Paino: 1,1 kg

Hinta / yksikkö: 85,00 EUR
*****

3400EV-L
Tekniset tiedot:
- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kuppikokoihin: 350-710 ml, vanteen
halkaisija Ø: 70-98 mm
- Paino: 1,2 kg

Hinta / yksikkö: 92,00 EUR
*****

3500EV-XL
Tekniset tiedot:
- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kuppikoot: 950-1360 ml, vanteen
halkaisija Ø: 101-123 mm
- Paino: 1,3 kg

Hinta / yksikkö: 110,00 EUR
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Pöytäteline
Pöytäteline, kromi / teräsrakenne, jopa 4 kansi- / kuppiannostelijaan, joiden putken pituus on 597 mm ja kahdella suspensiolla.

3604S

Seistä vain

Jalusta sis. Kuppiautomaatit
ja kannen annostelija

Tekniset tiedot:
- Väri: kromi
- Korkeus: 914 mm
Pohjan vanteen halkaisija: 254 mm

Paino: 3,5 kg

Hinta (vain stand)
Yksikkö: 185,00 EUR

* Oikealla olevassa kuvassa on jalusta 3604S
sis. kupin annostelija 2x 3200M, 1x 3400L,
kannen annostelija 1x 3402DH

Hinta sis. Laitteet
Yksikkö: 432,00 EUR

Kansi-annostelija ruostumatonta terästä
Kannen annostelija (kahdelle kannekoolle), himmeä ruostumaton teräs, sopii kuppikansiin. Toimitus sisältää laitteen seinäasennukseen (kaksi
ripustusta).

3402DH

Tekniset tiedot:
- Väri: hopea (St.-Steel)
- Putken pituus: 597 mm
- Kuppikoot: 173-710 ml
- Paino: 1,3 kg

Hinta / yksikkö 69,00 EUR
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AFG-juomasäiliö NC, ruostumaton teräs
5 litraa, 11 litraa, 19 litraa
AFG-juomasäiliö NC, 5 litran, 11 litran ja 19 litran tilavuus, säiliön kansi paineenrajoitusventtiilillä säiliön kannessa, pohja kumikahvalla, yläkahvassa.
Painovoimaversiossa säiliön pohjassa on ylimääräinen ulostuloventtiili (sivusuunnassa).

RP1104 / 5

RP1104 / 11

RP1104 / 19

(5 L Sisältö)

(11 L Sisältö)

(19 L Sisältö)

Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot:

- Materiaali: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiaali: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiaali: St.-Steel DIN 1.4301

- Korkeus: 23,5 cm

- Korkeus: 42,5 cm

- Korkeus: 63,5 cm

- Vanteen halkaisija: 21,3 cm (+/- 1 cm) - Vanteen timantti: 21,3 cm (+/- 1 cm) - Vanteen halkaisija: 21,3 cm (+/- 1 cm)
Paino: 2,26 kg

Paino: 2,7 kg

Paino: 3,4 kg

Hinta / yksikkö: 99,00 EUR

Hinta / yksikkö: 109,00 EUR

Hinta / yksikkö: 119,00 EUR

19 litraa

11 litraa

5 litraa
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AFG-juomasäiliö NC, ruostumaton teräs 5 litraa, 11 litraa,
19 litraa "Gravity Execution"
AFG-juomasäiliö NC, 5 litran, 11 litran ja 19 litran tilavuus, säiliön kansi paineenrajoitusventtiilillä säiliön kannessa, pohja kumikahvalla, yläkahvassa.
Painovoimaversiossa säiliön pohjassa on ylimääräinen ulostuloventtiili (sivusuunnassa).

RP1104 / 5GV (5 litraa)

RP1104 / 11GV (11 litraa) RP1104 / 19GV (19 litraa)

Mukana juomaletku, eristys, kansi, hana ja

Mukana juomaletku, eristys, kansi, hana ja

Mukana juomaletku, eristys, kansi, hana ja

liitin

liitin

liitin

Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot:

- Materiaali: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiaali: St.-Steel DIN 1.4301

- Materiaali: St.-Steel DIN 1.4301

- Korkeus: 23,5 cm

- Korkeus: 42,5 cm

- Korkeus: 63,5 cm

- Vanteen halkaisija: 21,3 cm (+/- 1 cm) - Vanteen halkaisija: 21,3 cm (+/- 1 cm) - Vanteen halkaisija: 21,3 cm (+/- 1 cm)

Paino: 2,78 kg

- Paino: 3,1 kg

Paino: 3,9 kg

Sisältää Tavallinen napautus

Sisältää Tavallinen napautus

Sisältää Tavallinen napautus

Hinta / yksikkö: 129,00 EUR

Hinta / yksikkö: 139,00 EUR

Hinta / yksikkö: 149,00 EUR

Sisältää Premium Napauta

Sisältää Premium Napauta

Sisältää Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 169,00 EUR

Hinta / yksikkö: 179,00 EUR

Hinta / yksikkö: 189,00 EUR

19 litraa

11 litraa

5 litraa
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Muoviset juoma-astiat (PE), painovoima, 5
litraa ja 15 litraa
Muovijuomasäiliöissä käytetyt materiaalit ja raaka-aineet ovat asetuksen (EU) N: o 10/2011 ja asetuksen (EU) N: o 1935/2004 mukaisia ja
soveltuvat käytettäväksi ruoan / juomien kanssa!

RP1104 / 15GVP (15 litraa)
Voidaan käyttää kuumalla ja kylmällä

RP1000 / SDT

RP1104 / 5GVP (5 litraa)

Tavallinen napautus

Sopii mieluiten kylmille juomille.

juomia. Sopii Basic15-litraan ja yhteensopiva tuotteeseen DPF100 & Combi 2x 15-litrainen.
DPD200.

Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot:

Materiaali: Muovi (PE)

Materiaali: Muovi (PE)

- Korkeus: 43,5 cm

- Korkeus: 32 cm

- Leveys: 28 cm

- Leveys: 19 cm

- Syvyys: 16,5 cm

- Syvyys: 11,5 cm

Paino: 1,2 kg

- Paino: 0,6 KG

Sisältää Tavallinen napautus

Vain varustettu

Hinta / yksikkö: 59,00 EUR

Tavallinen napautus

Sisältää Premium Napauta

Hinta / yksikkö: 39,00 EUR

… Mukana juomaletku, eristys, kansi, hana ja
liitin

Hinta / yksikkö: 29,00 EUR

RP1000 / PDT

Hinta / yksikkö: 99,00 EUR

Premium Napauta
… Mukana juomaletku, eristys, kansi, hana ja
liitin

Hinta / yksikkö: EUR 69,00
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Painetarvikkeet CO2-juomille ...

RP1101SF
CO2-kaasusylinteri
. . . harmaa pyörivällä venttiilillä, teknisellä
hyväksynnällä, Ø 60,3 mm, pituus 401
mm, paino 2,17 kg

Kohteet RP1101SF ja RP1102HIWI on
kiinnitetty 11 litran astiaan
Tuote RP1101SF

(CO2-kaasusylinteri, teräs, 500 g)

Hinta / yksikkö: 39,00 EUR

RP1102HIWI
Mini CO2-säädin 3 bar
. . . varoventtiilillä, käyttöpainemittarilla,
sulkuventtiilillä, paineputkella,
takaiskuventtiilillä ja NC-liittimellä 7/16 ".

Hinta / yksikkö: 69,00 EUR

Tuote RP1102GN & Soda Club
Tuotenumero RP1102HIWI

Mini-CO2-säädin 3 bar

CO2-sylinteri kiinnitetty
11 litran astia

RP1102GN
CO2-säädin 0-3 bar,
… a säädettävissä käsipyörällä, sopii
alumiinisiin CO2-venttiilipulloihin
soodakuplalaitteita, kuten "Soda Club" ja
"Soda Stream". Pullonvaihto myymälöissä
mahdollista. Valmis
liitäntä johtoon ja liittimeen, sopii Rocket Pack
-teräsastioihin.
Tuote RP1102GN

Hinta / yksikkö: 110,00 EUR

CO2-säädin Soda-Clubille
pullo (alumiini)

RP1000 / KDT
Kompensaattori Napauta

Tuote RP1000 / KDT

säätöruuvi
... tämä hana on pakollinen käytettäessä
CO2-kaasusylinteriä juomarepussa. Voidaan
käyttää vain teräsastioihin!

Hinta / yksikkö: 129,00 EUR
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Painetarvikkeet "hiilihapottomille" ja
"Hiilihapotetut" juomat Hot & Cold

RP1113 / PP
Käsikäyttöinen ilmapumppu, 8 “, kromi, sis.
kiinnitysholkki. Käytetään annostelupaineen
tuottamiseen annosteltaessa kaikkia juomia,
kuten olutta, kolaa, viiniä, mehua, vettä jne.

Toimitetaan täydellisenä
liittimet vastaavalle reppumallille.
Pumppu kytketty tuotteeseen
Ensiluokkainen 11 litraa

Hinta / yksikkö: 79,00 EUR

RP1113 / PP-T
Ilmapumppu kuten edellä on kuvattu,
mutta T-liittimellä, liitettäväksi 2
juomasäiliöön.

Toimitetaan täydellisenä
liittimet vastaavalle reppumallille.

Hinta / yksikkö: 99,00 EUR

Ilmapumppu T-liittimellä

Pumppu, johon on kiinnitetty T-liitin
artikkeliin Kombi 2x 15-litrainen

JP2201
Mini ilmapumppu, sellaisten juomien
jakelupaineen tuottamiseksi, joiden CO2 on
tuotteissa DPF100 ja P2003.

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR

Mini ilmapumppu
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Täyttölaitteet…

RP1107
Luonnon oluen täyttöpakkaus

koostuu CO2-säätimestä 0-6 / 3 bar,
CO2-letkuliitännästä, tynnyriliittimestä (litteä, kori
tai yhdistelmä) takaiskuventtiilillä, juomajohto sis.
liitin- ja haaroitusventtiili NC, 7/16 ".

Hinta / yksikkö: 270,00 EUR

RP1106
Pre-Mix virvoitusjuomien täyttösarja
. . . rakettipakkausten täyttäminen

juomasäiliöt juomateollisuuden esisekoitetusta
KEG: stä. Sarja koostuu CO2-säätimestä 010/7
bar, varoventtiilillä, sylinteripitoisuuden
osoittimella, hanalla, valmiina liitettäväksi
paineputken kanssa. takaiskuventtiili ja
juomajohto NC-liittimellä, musta ja suutinventtiili
NC 7/6 ". Pyydettäessä saatavana CC-liittimellä!

Hinta / yksikkö: 220,00 EUR

RP1109
Täyttösuppilo, Ø 16 cm, PE-HD 9507
. . . epätavallinen Rocket Packs -juoma-astian
täyttäminen käsiaukon kautta suppilolla,
jossa on linjayhteys. Vähentää vaahtoamista!

Hinta / yksikkö: 20,00 EUR
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Täyttölaitteet

RP1108
Overflow Line -olut / esisekoitus
Sarja koostuu juomaputkesta (noin 2 metriä),
liittimestä NC musta, katkaisuventtiilistä NC,
7/16 ”. Vaihtoehtoisesti siipimutterilla 5/8
"flash-jäähdyttimen liitäntää varten tai
UNEX-letkunkiristimellä liitäntäventtiiliä varten.

Hinta / yksikkö: 79,00 EUR

RP1110
Snifter-Valve NC, 7/16 “
(Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään)

Hinta / yksikkö: 49,00 EUR

Lisävarusteet:
sis. ylivuotolinja (tuote RP1108)
KEG: n täyttämiseen Rocket
Packs Containerissa

RP1105 / PP
Piknik-pumppu männälläpumppu käsikäyttöinen
… Asennettavaksi KEG: iin, täysmetalliversio.
KEG-oluen suora napauttaminen tai siirtäminen
Rocket Packs Containeriin. Jäähdytä olutastia
panimosta, kytke piknikpumppu sopivaan
tynnyriin
ja kytke olutastiaan. Tuoretta olutta tulee jo
hanasta.

Toimitetaan yleensä tasaisella tynnyriliittimellä.
Jos tarvitaan muuta asennustyyppiä, ilmoita
siitä meille tilauksesta!

Hinta / yksikkö: 129,00 EUR
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Erilaisia rakettipakettien lisävarusteita ...

TP3201
Kupinpitolaite
... 500 ml: n uudelleenkäytettäville kuppeille kahvalla
/ ilman kahvaa. Kapasiteetti

noin 15-20 kuppia. Voidaan kiinnittää melkein
minkä tahansa juomarepun lantiovyöhön.
Vaihtoehtoinen annosteluliuos
kun käytetään uudelleenkäytettäviä kuppeja.

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR

TP3101
Jätepussi
… Sopii Twin-Pack -tuotteeseen tyhjien tölkkien
/ pullojen hävittämiseen. Helppo asentaa ja
tyhjentää. Kevyt, vettä ja likaa
hylkivä materiaali.
Väri: Musta (Nylon)
Mitat: K47 x L41 x S 22 cm Paino
(täyttämätön): 0,7 kg
Twin-Pack sis. Jätepussi

Twin-Pack sis. Jätepussi

Promo-lippu Twin-Packissa

Promolippu Pro 11-litraisessa

Hinta / yksikkö: 39,00 EUR

RP2012 / PF
Lippu teleskooppitangolla
Säänkestävä, joustava signaalivärinen
Promo-lippu teräsvalmistetulla
teleskooppitangolla, noin. 140 cm pitkä, 2x DIN
A4 -kalvotaskua vaihdettavaksi
mainoskoristeeksi.
Reunus valaistuilla raidoilla.
Väri: Neonkeltainen tai vihreä Koko:
40/26 cm x 36 cm
Materiaali: Nylon / tekstiilikangas Paino:
n. 200 g

Hinta / yksikkö: 39,00 EUR
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Erilaisia rakettipakettien lisävarusteita ...

RP1115
Toimittajan esiliina,

Jaettu kolmeen tilavaan taskuun
huoltotarvikkeita, raharuokia, varakuppeja
jne.
Väri: Hopea
Materiaali: Kuorma-auton pressu

Mitat: K24 x L52 x S7 cm Nettotilavuus:
noin. 12 litran paino (täyttämätön): 200 g

Hinta / yksikkö: 19,00 EUR

RP1116
Kuljetuseristysholkki
kannella. Soveltuu konttiin RP1104 / 11
(vakio ja
painovoima).
Väri musta
Materiaali: Nylon / vaahtomateriaalit

Mitat: K 41 cm, Ø 26 cm Paino: 680 g

Hinta / yksikkö: 29,00 EUR
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Rakettipakkausten käyttöehdot
Kuvat: Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tarjottujen artikkeleidemme muotoon, toimintaan ja varusteisiin.
Toimitus ja ALV: Lähetys on Frankfurt / Main -myyntitoimisto plus lakisääteinen ALV. (tällä hetkellä 19%) sekä postitus- ja pakkauskulut.

Toimitus ja maksu: Ellei toisin ole sovittu, lasku erääntyy 30 päivän kuluessa, jos kaikki aikaisemmat laskut on maksettu. Uusille asiakkaille
yksinomaan ennakkomaksu tai toimitus on postiennakko.
Toimituspäivä: Vakiotuotteet ja pienet määrät yleensä 3-5 päivän sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Yritämme noudattaa lyhyempiä
toimituspyyntöjä, mutta ne on varattu meille.
Erikoistilaukset: Mikäli mahdollista, vaaditaan kuitenkin pidempi toimitusaika ja lisäkustannukset. Vaihto on tässä suljettu pois.

Toimitus ja maksu erikoistilauksista: 50% tilauksen bruttoarvosta, kun tilaus tehdään. Erikoistilausten osalta tuotanto alkaa vasta saatuaan
käsirahan. 50% ennen toimitusta. Palautus ja vaihto ei kuulu räätälöityihin tuotteisiin

Vuokramaksut: Ymmärtävät itsensä ja laillisen ALV: n. (tällä hetkellä 19%), pakkaus- ja lähetyskustannukset. Vuokrahintaan sisältyy vuokrattujen
tavaroiden ja lisävarusteiden loppusiivous.
Vuokrattujen tavaroiden lähetys: suorittaa UPS-pakettipalvelu tai muu vastaava varustamo Frankfurtin / Mainin myyntikonttorista. Vuokrattu tavara
toimitetaan yleensä 1 arkipäivä ennen vuokrauksen alkua, ellei toisin ole sovittu.

Toimitus ja vuokranmaksu: Vuokra maksetaan vuokrattujen tavaroiden palauttamisen jälkeen 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Olemme
laskeneet vuokrahintamme ilman alennusta, joten emme tee vähennyksiä.

Vuokrattujen tavaroiden palautus: Vuokralainen sitoutuu palauttamaan vuokratut tavarat ja tarvikkeet hyvissä ajoin. Vuokratuotteet on palautettava
vuokranantajalle viimeistään 3 työpäivän kuluttua vuokra-ajan päättymisestä. Jos maksua viivästyy, maksetaan viivästysmaksuja muuten.

Tekijänoikeus: Yritys Szabó Rocket Packs voidaan pitää vastuussa toimitettujen asiakirjojen tekijänoikeuksien ja omistusoikeuksien loukkauksista,
kuten esimerkiksi: kirjeenvaihdosta, logoista, piirustuksista, valokuvista jne. Ei voida ottaa mitään vastuuta. tällaisesta oikeuksien loukkaamisesta
vastaa asiakas suoraan.

Hinnat: Kun uusi hinnasto ilmestyy, vanha hinnasto menettää voimassaolonsa. Sillä välin pidätämme oikeuden hintamuutoksiin markkinaolosuhteiden
vuoksi.
Valitukset: BGB: n 355 §: n 2 momentin mukainen peruuttamis- / palautusaika kuluttajille on 14 päivää lähetysluettelon / laskun päivämäärästä. Tänä
aikana käyttämättömät tavarat voidaan palauttaa meille alkuperäispakkauksessaan. Käytettyjen tuotteiden palautus on suljettu pois! Tavaroiden arvo
palautetaan vasta palautettujen tavaroiden tarkastamisen jälkeen. Pakkaus- ja toimituskuluja ei palauteta. Palautuskustannukset vastaa kuluttaja.
Yrittäjien ja / tai elinkeinonharjoittajien kanssa käytävissä liiketoimissa ei ole peruuttamis- tai palautusoikeutta.

Kuljetusvauriot: Valitukset on tehtävä yksinomaan vastuulliselle jakelupalvelulle ja ilmoitettava siellä korvausta varten vahinkoraportin avulla.

Vastuu: Emme ole vastuussa artikkeleidemme käytöstä aiheutuneista vahingoista tai mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä, kuten epäsuotuisista sääolosuhteista, puuttuvasta
tai riittämättömästi koulutetusta henkilöstöstä, uudelleensijoittamisesta johtuvasta voiton menetyksestä
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tai tapahtuman peruuttaminen, baarin hyväksynnän puuttuminen jne. Täällä ei voida esittää vahingonkorvausvaatimuksia eikä vuokravähennyksiä.
Vuokratuote on testattava ennen käyttöä ja valituksista tai epäselvyyksistä on ilmoitettava vuokralle antajalle viipymättä. Myöhemmin saatuja valituksia
ei voida ottaa huomioon. Vuokrattu esine on vuokranantajan omaisuutta. Vuokratuotteiden tahallinen vahingoittuminen tai katoaminen aiheutuu
kokonaisvastuusta.

Takuu: Kahden vuoden kuluttua ostopäivästä virheellisestä käsittelystä johtuneita vikoja tai materiaalivikoja vastaan. Ei takuuvaatimuksia virheellisestä
käsittelystä, käytöstä tai varastoinnista sekä omasta muokkauksesta tai uudelleenkäsittelystä.

Omistuksen säilyttäminen: Toimitetut tavarat ovat omaisuuttamme täyteen maksuun asti.

Toteutuspaikka: Frankfurt / Main on kaikkien kanssamme suoritetuista liiketoimista johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämisen ja sovittu
toimivaltapaikka.

Yrityksen profiili:
Rakettipaketit Juomareppujärjestelmät Rekisteröitynyt
omistaja: Dezsö Szabo Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt am Main, Saksa
Sähköposti: info@rocketpacks.de

Puhelin: +49 (0) 69 95297708 Faksi:
+49 (0) 69 95297709
Liiketoiminnan kohde:

Juomareppujen ja toimittajalokeroiden tuotanto ja kauppa
Pankkitiedot:
Postbank AG, 60320 Frankfurt
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

Vuodesta 2019

Pidätämme oikeuden muutoksiin
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