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* Denne prislisten erstatter alle tidligere gyldige prislister *
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INNHOLD
1. drikke Ryggsekk

Side

1.1 Grunnleggende 15 Liter

4-5

1.2 Premium 5 Liter

6-7

1.3 Premium 11 Liter

8-9

1.4 Pro 11 Liter

10-11

1.5 Pro 19 Liter

12-13

1.6 Kombi 2x 11 Liter

14-15

1.7 Kombi 2x 15 Liter

16-17

1.8 Kombi 2x 5 Liter

18

1.9 Drink-Pack-Fun 5 Liter

19

1,10 Party-Pack, fem liter øl Can (Alu)

20

1,11 Rocket-Tower Singel, 1x 3 Liter

21

1.12 Rocket-Tower Twin, 2x 3 Liter

22

1,13 Twin Pack, bokser og flasker Ryggsekk

23

2. Leverandørens Tray

2.1 BT4002 - Leverandørens skuff Bygd med lokk

24

2.2 BT4003 - Leverandørens skuff On Board XL med lokk

25

2.3 BT4001 - Leverandørens skuff Classic med lokk

26

2.4 EVT2010 - Ice-Creme-veske med 2 kjøleelementer

27

2.5

28

Ice-Cream Salgs Eske med lokk

2.6 Vendor Salgs Box

29

3. Laptop-Supporter
3.1

Laptop-Supporter - to modellstørrelser

30

3.2

Laptop-tilhenger-veske - 2 i en modell

31

4. Promotion-Bag
4.1 Promotion-Bag ... fleksibel reklame design

32

5. Plakat Pack
5.1 Plakat Pack - Walking Billboard

33

6. Øl-Tower (Table Top Dispenser))
6.1 Bier-Tower Original 3 & 5 Liter utførelse

34

6.2 Triton “Classic” 5 Liter

35

6.3 Triton “Promo” 5 Liter

36

6.4 Triton “SKY” 5 Liter

37

7. Cup Dispenser
7.1 Cup Dispenser 4160S, RP3650M

38

7.2 Cup Dispenser RP4410M / L, RP3250S

39

7.3 Cup Dispenser 4200m, RP4400L

40

7.4 Cup Dispenser 3200m, 3400L, 3500XL

41

7.5 Cup Dispenser 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV-XL

42

7.6 Table-top-Stand 3604S, Lid Enser 3402DH

43

2

Innhold Fortsatt ...
8. Rocket Packs tilbehør

Side

8.1 AFG drikkevarebeholder NC, 5-liter, 11 liter, 19 liter

44

8.2 AFG Container NC, Gravity versjon 5-liter, 11 liter, 19 liter

45

8.3 Container PE, 15-L & 5-L, Standard Tap, Premium Tap

46

8.4 CO2-gass Cylinder 550g, Mini-Regulator 3 bar,

47

8.5 Regulator til Soda-Club Alu CO2-gassflaske, Kompensator Tap

47

8.6 Hånddrevne Air Pump, Air Pump med T-Coupler, Mini-Air-Pump

48

8.7 Fatøl Fylling Kit, Pre-Mix Soft Drink Fylling Kit, påfyllingstrakt

49

8.8 Overløps Linje Beer / Pre-Mix, dram Valve NC 7/16“ , Picnic-Pump

50

8.9 Cup-Holding-enhet, TP Avfall-Bag, Promo-Flag med teleskop pinne 51
8,10 Leverandørens Forkle inkl. 3-frontlommer

52

9. Rocket Packs Forretningsbetingelser
9.1 Rocket Packs Forretningsbetingelser

53

9.2 Rocket Packs Forretningsbetingelser (fortsettelse)

54
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Grunnleggende 15 Liter “Non-kullsyreholdige drikker”
Universal drikke Ryggsekk, med god isolasjon (opp til 2 timer). Ryggsekk Cover identiske med Premium-modeller. Men utstyrt med
plastdrikkebeholder på 15 liter. Kan brukes for still drikke, varme og kalde. Lavt priset starter drikke ryggsekk!

standard Tap
Illustrasjon: Produktegenskaper for
none-kullsyreholdige drikker

Premium Tap

Fleksibel reklame design av
papir utskrifter bak folie

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: sølv og svart
- Ryggsekk Dimensjoner: 54 x H W 42 x D 22 cm
- Vekt (ikke lastet): 3,8 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 44,5 x 60 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 120-300 ml
- Drikkevarebeholderen: mat passende plast (PE), 15-L-innhold
- Leverandørens Forkle inkl. 3 foran poser (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 249,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 289,00
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Grunnleggende 15 Liter “kullsyreholdige drikker”
Universal drikke Ryggsekk, med god isolasjon (opp til 2 timer). Ryggsekk Cover identiske med Premium-modeller. Men utstyrt med
plastdrikkebeholder på 15 liter. Kan brukes for still drikke, varmt og kaldt samt for kullsyreholdige drikker. Lavt priset starter drikke ryggsekk!

standard Tap
Illustrasjon: Produktegenskaper for
none-kullsyreholdige drikker

Premium Tap

Manuelt Air Pump festet til ryggsekk
sele

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: sølv og svart
- Ryggsekk Dimensjoner: 54 x H W 42 x D 22 cm
- Vekt (ikke lastet): 3,8 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 44,5 x 60 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 120-300 ml
- Drikkevarebeholderen: Food passende plast (PE), 15-L-innhold
- Manuelt Air Pump som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Leverandørens Forkle inkl. 3 foran poser (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * Ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 319,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 359,00

5

Premium 5 Liter “Non-kullsyreholdige drikker”
Den lille versjonen av universelt gjeldende drikkesekker. Fast stoff, robust drikk ryggsekk med lav vekt og god isolasjon (opp til 2 timer). Kan brukes til
alle "fortsatt" drikker, varm og kald. Passer for ukomplisert og rask servering.

Illustrasjon: Produktegenskaper for

standard Tap

Premium Tap

none-kullsyreholdige drikker

Fleksibel reklame design av papir innsats
bak folie

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 36 x H W 31 x D 28 cm
- Vekt (ikke lastet): 4,0 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 30,5 x 64,5 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 90-150 ml
- Drikkevarebeholderen: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, 5-liters innhold
- Leverandørens Forkle inkl. 3 foran poser (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * Se illustrasjonen ovenfor

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 299,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 339,00
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Premium 5 Liter “kullsyreholdige drikker”
Den lille versjonen av universelt gjeldende drikkesekker. Fast stoff, robust drikk ryggsekk med lav vekt og god isolasjon (opp til 2 timer). Kan brukes til
å betjene alle typer “kullsyreholdige og fortsatt” drikker, varm og kald. Passer for ukomplisert og rask servering.

standard Tap

Illustrasjon: Produktfunksjoner for
kullsyreholdige drikker

Premium Tap
Fleksibel reklame design av papir innsats
bak folie

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 36 x H W 31 x D 28 cm
- Vekt (ikke lastet): 4,0 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 30,5 x 64,5 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 90-150 ml
- Beverage Container: AFG Container NC (stål), 5-liters innhold
- Manuelt Air Pump som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Leverandørens Forkle inkl. 3 foran poser (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * Se illustrasjonen ovenfor

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 369,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 409,00
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Premium 11 Liter “Non-kullsyreholdige drikker”
Helt solid og robust drikk ryggsekk med lav vekt og god isolasjon (opp til 2 timer). Kan brukes til alle typer "none-kullsyre" drinker, varme og kalde.
Passer for en ukomplisert og rask servering. Easy Handling, rask påfylling og rengjøring!

standard Tap
Illustrasjon: Produktegenskaper for
ingen-kullsyreholdige drikker

Premium Tap
Kopp Dispenser for
engangskopper 120-300 ml

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 54 x H W 42 x D 22 cm
- Vekt (ikke lastet): 5,5 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 44,5 x 60 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 120-300 ml
- Drikkevarebeholderen: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, innhold 11 liter (3 US-gallon)
- Leverandørens Forkle inkl. 3 foran poser (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 339,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 379,00
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Premium 11 Liter “kullsyreholdige drikker”
Helt solid og robust drikk ryggsekk med lav vekt og god isolasjon (opp til 2 timer). Kan brukes til alle typer “kullsyre og ingen-kullsyre” drinker, varmt og
kaldt. Passer for en ukomplisert og rask servering. Easy Handling, rask påfylling og rengjøring!

standard Tap
Illustrasjon: Produktfunksjoner for
kullsyreholdige drikker

Premium Tap

Manuelt Air Pump som trykkutstyr
* Ytterligere press tilbehør på forespørsel *

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 54 x H W 42 x D 22 cm
- Vekt (ikke lastet): 5,5 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 44,5 x 60 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 120-300 ml
- Drikkevarebeholderen: AFG Container NC (stål), innhold 11 liter (3 US-gallon)
- Manuelt Air Pump som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Leverandørens Forkle inkl. 3 foran poser (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 409,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 449,00
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Pro 11 Liter “Non-kullsyreholdige drikker”
Den velprøvde i mange år, ultimate mobile utleveringsanordning for profesjonell servering. Spesielt robust, slitesterk og høyisolerende (opp til 3 timer)
ryggsekk konstruksjon. Egnet for universell anvendelse dispensering av ingen-kullsyreholdige drikker varme og kalde.

standard Tap

Illustrasjon: Produktegenskaper for
ingen-kullsyreholdige drikker

Premium Tap
Pro 11-liter, sikrer en profesjonell
merkevare utseende

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 52 x H W 35 x D 35 cm
- Vekt (ikke lastet): 6,5 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 43 x 79 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 120-300 ml
- Drikkevarebeholderen: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, innhold 11 liter (3-USGallons)
- Spesielle Ryggsekk Cover: Forsterket konstruksjon av aluminium stag innlemmet i ryggen
- Isolasjon Plus, opp til 3 timer eller mer gjennom den ekstra iso deksel for drikkevarebeholder
- Leverandørens Forkle inkl. 3 foran poser (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * Se illustrasjonen ovenfor

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 409,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 449,00
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Pro 11 Liter “kullsyreholdige drikker”
Den velprøvde i mange år, ultimate mobile utleveringsanordning for profesjonell servering. Spesielt robust, slitesterk og høyisolerende (opp til 3 timer)
ryggsekk konstruksjon. Egnet for universell anvendelse. Kan brukes til alle typer drikke “kullsyreholdige og ingen-kullsyre varmt og kaldt.

standard Tap

Premium Tap

Illustrasjon: Produktfunksjoner for
kullsyreholdige drikker

Pro 11-liter, sikrer en profesjonell
merkevare utseende

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 52 x H W 35 x D 35 cm
- Vekt (ikke lastet): 6,5 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 43 x 79 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 120-300 ml
- Drikkevarebeholderen: AFG Container NC (stål), innhold 11 liter (3-USGallons)
- Manuelt Air Pump som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Spesielle Ryggsekk Cover: Forsterket konstruksjon av aluminium stag innlemmet i ryggen
- Isolasjon Plus, opp til 3 timer eller mer gjennom den ekstra iso deksel for drikkevarebeholder
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * Se illustrasjonen ovenfor

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 479,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 519,00
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Pro 19 Liter “Non-kullsyreholdige drikker”
Den velprøvde i mange år, ultimate mobile utleveringsanordning for profesjonell servering som XL PLUS SIZE. Spesielt robust, slitesterk og
høyisolerende (opp til 3 timer) ryggsekk konstruksjon. Egnet til å dispensere alle typer ingen-kullsyreholdige drikker varme og kalde.

XL-variant av Mobile
drikkevarer!

standard Tap
Illustrasjon: Produktegenskaper for
ingen-kullsyreholdige drikker

Premium Tap

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 72 x H W 35 x D 35 cm
- Vekt (ikke lastet): 8,5 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 63 L x 77,5 cm
- Kopp Dispenser: Sand / Hvitt, plast, egnet for engangskopper 350-710 ml.
- Drikkevarebeholderen: AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, innhold 19 liter (5-USGallons)
- Spesielle Ryggsekk Cover: Forsterket konstruksjon av aluminium stag innlemmet i ryggen
- Isolasjon Plus, opp til 3 timer eller mer gjennom den ekstra iso deksel for drikkevarebeholder
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 489,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 529,00
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Pro 19 Liter “kullsyreholdige drikker”
Den velprøvde i mange år, ultimate mobile utleveringsanordning for profesjonell servering som XL PLUS SIZE. Spesielt robust, slitesterk og
høyisolerende (opp til 3 timer) ryggsekk konstruksjon. Egnet til å dispensere alle typer kullsyre og ingen-kullsyreholdige drikker, varm og kald.

XL-variant av Mobile
drikkevarer!

standard Tap
Illustrasjon: Produktfunksjoner for
kullsyreholdige drikker

Manuelt Air Pump som trykkutstyr

Premium Tap

* Ytterligere press tilbehør på forespørsel *

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 72 x H W 35 x D 35 cm
- Vekt (ikke lastet): 8,5 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 63 L x 77,5 cm
- Kopp Dispenser: Sand / Hvitt, plast, egnet for engangskopper 350-710 ml.
- Drikkevarebeholderen: AFG Container NC (stål), innhold 19 liter (5-USGallons)
- Manuelt Air Pump som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Spesielle Ryggsekk Cover: Forsterket konstruksjon av aluminium stag innlemmet i ryggen
- Isolasjon Plus, opp til 3 timer eller mer gjennom den ekstra iso deksel for drikkevarebeholder
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 559,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 599,00

1. 3

Kombi 2x 11 Liter “Non-kullsyreholdige drikker”
Mobile doseringssystemet for Professional drikkevarer. Tillater deg å tjene 2 typer drinker fra en ryggsekk system. Spesielt robust, slitesterk og
høyisolerende (opp til 3 timer) ryggsekk konstruksjon. Versjon er egnet for dispensering av ingen-kullsyreholdige drikker, varm og kald.

standard Tap

Illustrasjon: Produktegenskaper for
ingen-kullsyreholdige drikker

Premium Tap
2 separat isolerte
drikkevarebeholdere 11-liters

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 52 x H W 52 x D 32 cm
- Vekt (ikke lastet): 11,0 kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 44 x 91 cm L
- Kopp Dispenser: Sand / Hvitt, plast, egnet for engangskopper 350-710 ml.
- Drikkevarebeholderen (2x): AFG Container NC (stål), Gravity-Fed, innhold 11 liter (3 US-gallon)
- Spesielle Ryggsekk Cover: Forsterket konstruksjon av aluminium stag innlemmet i ryggen
- Isolasjon Plus, opp til 3 timer eller mer gjennom den ekstra iso deksel for drikkevarebeholder
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap
Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 529,00
Pris / enhet: EUR 609,00
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Kombi 2x 11 liter “kullsyreholdige drikker”
Mobile doseringssystemet for Professional drikkevarer. Tillater deg å tjene 2 typer drinker fra en ryggsekk system. Spesielt robust, slitesterk og
høyisolerende (opp til 3 timer) ryggsekk konstruksjon. Versjon er egnet for dispensering av alle typer av kullsyreholdige og ingen-kullsyreholdige
drikker, varm og kald.

standard Tap

Illustrasjon: Produktfunksjoner for
kullsyreholdige drikker

Premium Tap

2 separat isolerte
drikkevarebeholdere 11-liters

Manuelt Air Pump som trykkutstyr

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 52 x H W 52 x D 32 cm
- Vekt (ikke lastet): 11,0 kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 44 x 91 cm L
- Kopp Dispenser: Sand / Hvitt, plast, egnet for engangskopper 350-710 ml
- Drikkevarebeholderen (2x): AFG Container NC (stål), innhold 11 liter (3 US-gallon)
- Manuelt Air Pump inkl. T-kobler som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Spesielle Ryggsekk Cover: Forsterket konstruksjon av aluminium stag innlemmet i ryggen
- Isolasjon Plus, opp til 3 timer eller mer gjennom den ekstra iso deksel for drikkevarebeholder
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 619,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 699,00
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Kombi 2x 15 Liter “Non-kullsyreholdige drikker”
Mobilt doseringssystem med to plastbeholdere (PE) som skal tømmes uavhengig av hverandre. Med denne kompakte drikke ryggsekk modell, kan
to forskjellige drinker serveres samtidig. Versjonen er egnet til å dispensere ingen-kullsyreholdige drikker, varm og kald. Lav vekt og høy
lastekapasitet sikre en ukomplisert drikke service. Raskt å fylle opp og la oss starte tjenesten ...

Kompakt drikk ryggsekk med to
drikkebeholdere hver på 15 liter,
fremstilt av plast

standard Tap
Illustrasjon: Produktegenskaper for
ingen-kullsyreholdige drikker

Premium Tap

Lett vekt ryggsekk høy
lastekapasitet

Funksjoner / Tekniske data:

Tilgjengelighet på forespørsel!
- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Standard Farge: rød eller svart
- Ryggsekk Dimensjon: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Vekt (ikke lastet): 5,2 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 43,5 x 87,5 cm L
- Kopp Dispenser: Sand / Hvitt, plast, egnet for engangskopper 350-710 ml
- Drikkevarebeholderen (2x): Mat / drikk egnet plast (PE), innhold 15 liter
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 329,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 409,00
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Kombi 2x 15 liter “kullsyreholdige drikker”
Mobilt doseringssystem med to plastbeholdere (PE) som skal tømmes uavhengig av hverandre. Med denne kompakte drikke ryggsekk modell, kan to
forskjellige drinker serveres samtidig. Versjonen er egnet til å dispensere ingen-kullsyreholdige drikker, varm og kald. Lav vekt og høy lastekapasitet
sikre en ukomplisert drikke service. Ved bruk av luftpumpen med T-kobler, sekken er det også egnet for dispensering av kullsyreholdige drikker.

Ved hjelp av luftpumpen også er
egnet for CO2 drift!

standard Tap
Illustrasjon: Produktfunksjoner for
kullsyreholdige drikker

Lett vekt ryggsekk høy
lastekapasitet

Premium Tap

Funksjoner / Tekniske data:

Tilgjengelighet på forespørsel!
- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Standard Farge: rød eller svart
- Ryggsekk Dimensjon: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Vekt (ikke lastet): 5,2 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 43,5 x 87,5 cm L
- Kopp Dispenser: Sand / Hvitt, plast, egnet for engangskopper 350-710 ml
- Drikkevarebeholderen (2x): Mat / drikk egnet plast (PE), innhold 15 liter
- Manuelt Air Pump inkl. T-kobler som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr inkl. standard Tap

Pris / enhet: EUR 418,00

Utstyr inkl. Premium Tap

Pris / enhet: EUR 498,00
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Kombi 2x 5 liter “med eller uten kullsyre Drikke”
ryggsekk drikk med isolasjon (opptil 1-2 timer). For serverer to typer produkter fra en ryggsekk. Særlig egnet for kalde drikker. Gravity-Fed drift av
ingen-kullsyreholdige drikker, ikke trenger å bruke ekstra trykkutstyr. Dispensering av kullsyreholdige drikker, har ytterligere press utstyr som skal
opereres. Mekanisk Air Pump med T-Coupler er den mest hensiktsmessige metoden for dette formålet. Ideell for rask servering!

Visning av 2 drikketyper
fra en ryggsekk ...

Illustrasjon:

Illustrasjon:
Produktfunksjoner for ingen

Produktfunksjoner for

kullsyreholdige drikker

kullsyreholdige drikker

... helst passende
for kalde drikker!

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Silver / Black
- Ryggsekk Dimensjoner: 36 x H W 31 x D 28 cm
- Vekt (ikke lastet): 2,0 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 30,5 x 64,5 cm L
- Kopp Dispenser: Transparent, plast, egnet for engangskopper 120-300 ml
- Drikkevarebeholderen (2x): Mat / drikk egnet plast (PE), innhold 5 Liter
- Manuelt Air Pump inkl. T-kobler som trykkutstyr (egnet for alle typer drikke)
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Utstyr “Non-kullsyreholdige drikker”

Pris / enhet: EUR 239,00

Utstyr “kullsyreholdige drikker”

Pris / enhet: EUR 329,00
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Drink-Pack-Fun 5 Liter “ikke-kullsyreholdige
/ kullsyreholdige drikker”
Enkelt drikke ryggsekk, med moderat isolasjon, egnet for noe moro anledning. Særlig egnet for kalde drikker. For fortsatt drikker, er tømming arbeider
gjennom Gravity-Fed - uten ekstra press tilbehør som kreves. Når bruker ryggsekk med kullsyreholdige drikker, har Mini-Air-Pump å drives som
trykket tilbehør.

Illustrasjon: Produktegenskaper for
ingen-kullsyreholdige drikker

Illustrasjon: Produktfunksjoner for
kullsyreholdige drikker

Drift med Mini-Air-Pump
som trykkutstyr

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Standard Farge: Grå / sort (resten lager noen RED)
- Ryggsekk Dimensjoner: 36 x H W 27 x D 17 cm
- Vekt (ikke lastet): 1,2 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 31 x 46 cm L
- Drikkevarebeholderen (2x): Mat / drikk egnet plast (PE), innhold 5 Liter

- Koppholderen på skulderstropp (ideelt for 200 ml kopper)
- Kreves for CO2 drift: Mini-luft-pumpe (mekanisk, manuell drift)

Utstyr “Non-kullsyreholdige drikker”

Pris / enhet: EUR 79.00

Utstyr “kullsyreholdige drikker”

Pris / enhet: EUR 99.00
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Party-Pack for 5-liters øl-bokser fra Rimi ...
enkel drikk ryggsekk, med moderat isolasjon (ryggsekk lignende drikk-Pack-Fun), kan brukes for 5-liter ol-bokser fra supermarkedet. Levering inkl. kan
klemme og trykke på ølboks, tilkoblet drikke tråd med standard single-hand Tap og Mini-Air-Pump som trykkutstyr.

MERK!

Bare bokser med gummipropp fra WECOMATIC Beer kan brukes!

WECOMATIC gummipropp
Leveringsomfang: Party-Pack for
5-liters ALU Beer Can

Ausstattung / Technische Daten:

* Beer Can er ikke inkludert *
- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Standard Farge: Grå / Svart
- Ryggsekk Dimensjoner: 36 x H W 27 x D 17 cm
- Vekt (ikke lastet): 0,8 Kg
- Reklameoverflate (synlig folie overflate): H 31 x 46 cm L
- Leveringen Set: enkelt hånd trykk, standpipe, kan klemme, Mini Air Pump (se bildet over i midten)
- Becherhalterung am Schultergurt (ideal für 200 ml Trinkbecher
- Koppholderen på skulderstropp (ideelt for 200 ml kopper)

Pris / enhet: EUR 89.00
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Rocket Tower - Single 3 Liter
Rocket Tower Enkelt er høydepunktet for catering arrangement. Utstyrt med en uknuselig drikk rør laget av plast (PE), et innhold av rør 3 liter.
Inkludert indre kjøle (IceTube) og tappeanordningen, er denne ultra ryggsekk den blikkfang og ...

garantert omsetning for innendørs arrangement-Catering!

Ditt firma optimalt
representert

For bruk med is-Tube bare 2
liter kapasitet av
drikke tube

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Silver / Black
- Ryggsekk Dimensjoner: 60 x H W 32 x D 11 cm
- Lengden av drikke-rør: 70 cm (med kalibrering per liter) og følger drikk linje med kranen
- Lengde på Ice-Tube: 60 cm
- Vekt (uten fylling): 1,7 Kg
- Annonsering Overflate: 1 x H 54 L x 10 cm og 1 x H 14 x 23 cm L
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Pris / enhet: EUR 189,00
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Rocket Tower - Twin 2x 3 Liter
Rocket Tower Enkelt er høydepunktet for catering arrangement. Utstyrt med to uknuselig drikk rør laget av plast (PE), Innholdet av hvert rør 3 liter.
Inkludert indre kjøle (IceTube) og tappeanordningen, er denne ultralette ryggsekk den blikkfang og ...

garantert omsetning for innendørs arrangement-Catering!

Ditt firma optimalt
representert

For bruk med is-Tube bare 2
liter kapasitet av
drikke tube

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Silver / Black
- Ryggsekk Dimensjoner: 60 x H W 32 x D 11 cm
- Lengden av drikke-rør: 70 cm (med kalibrering per liter) og følger drikk linje med kranen
- Lengde på Ice-Tube: 60 cm
- Vekt (uten fylling): 2,7 Kg
- Annonsering Overflate: 1 x H 54 L x 10 cm og 1 x H 14 x 23 cm L
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop stick (L ca. 140 cm) * ikke illustrert

Pris / enhet: EUR 299,00
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Twin Pack - bokser og flasker Ryggsekk
Den isolerte dobbeltpakke er den ideelle mobile distribusjonssystemet for kommersielle drikkevarebokser og flasker (PET eller glass) opp til 500 ml, så
vel som pakkede produkter fra mat og ikke-mat-sektoren. Perfekt egnet for å utfylle og øke markedsføringen og salgskapasitet. Enkel fylling og
ekspedisjon!

The Twin Pack kan konverteres til en drikke ryggsekk for servering på kopper.
Bare spør oss for løsninger og priser.

To kammer enhet med lastekapasitet for
15 bokser eller flasker

opp til 500 ml hver

Twin Pack med avfallspose for
deponering av tom container

Fleksible utskiftbare
reklamemeldinger!

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv
- Ryggsekk Dimensjoner: 60 x H W 35 x D 30 cm
- Vekt (uten fylling): 4,0 Kg
- Reklame overflate (baksiden): H 52 x 30 cm W
- Annonsering Overflate: 2 x H 38 x W 22 cm
- Leverandørens Forkle inkl. 3 lommer (Material og farge samme som ryggsekk)
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop pinne (ikke vist). Avfall Bag (illustrert øverst til venstre).

Pris / enhet: EUR 249,00

(Waste Bag - Pris / Enhet EUR 39.00)
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BT4002 - Leverandørens skuff Bygd med lokk
Isolert Salgsskuff er egnet for et bredt spekter av applikasjoner. Materialer av høy kvalitet og utførelse sikre stabilitet og holdbarhet. Avtagbart
oppløftbar lokk, skulderbeltesystem med justerbar skulderpute i ryggen på tvers, sikrer høyeste brukskomfort. Med to sidelommer utenfor for service
tilbehør eller penger pochere. Front og lokk (inne) kan være dekorert reklame formål. Når den brukes ved skuff med lokk også er egnet for fordeling
av iskremprodukter!

15-hull innsats for stabilisering av
bokser, flasker og kopper

Ergonomisk skulderrem system

Hull Ø 70 mm, høyde 50 mm

med justerbar skulderpute

Innlegg (romdeler), holder
skuff ryddig
Fleksibel endring av
Løft opp lokket helt avtagbar

reklamemeldinger

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv (andre farger mulig fra mengden av 50 stykker)
- Skuffen Dimensjoner: 20 x H W 39 x D 39 cm
- Vekt (uten fylling): 2,2 Kg
- Nettovolum: 25 liter
- Reklame Surface (front): H 13 x 69 cm W
- Annonsering Overflate (innsiden av lokket): H 12 x 31 cm W
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop pinne (ikke vist).

Utstyr med innlegg (rom separator) Pris / enhet: EUR 139,00
15-hulls Sett

Pris / enhet: EUR 19.00
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BT4003 - Leverandørens skuff On Board XL med lokk
Isolert Salgsskuff er egnet for et bredt spekter av applikasjoner. Materialer av høy kvalitet og utførelse sikre stabilitet og holdbarhet. Avtagbart
oppløftbar lokk, skulderbeltesystem med justerbar skulderpute i ryggen på tvers, sikrer høyeste brukskomfort. Med to sidelommer utenfor for service
tilbehør eller penger pochere. Front og lokk (inne) kan være dekorert for reklame formål. Ved bruk av skuff med lokk også er egnet for fordeling av
iskremprodukter!

Spesielt egnet for bruk sammen med 500 ml bokser og flasker!

15-hull innsats for stabilisering av
bokser, flasker og kopper

Hull Ø 70 mm, høyde 50 mm

Ergonomisk skulderrem system
med justerbar skulderpute

Fleksibel endring av

Innlegg (romdeler), holder

reklamemeldinger

skuff ryddig

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv (andre farger mulig fra mengden av 50 stykker)
- Skuffen Dimensjoner: 30 x H W 39 x D 39 cm
- Vekt (uten fylling): 3,0 Kg
- Nettovolum: 40 liter
- Reklame Surface (front): H 23 x 69 cm W
- Annonsering Overflate (innsiden av lokket): H 12 x 31 cm W
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop pinne (ikke vist).

Utstyr med innlegg (rom separator) Pris / enhet: EUR 149,00
15-hulls Sett

Pris / enhet: EUR 19.00
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BT4001 - Leverandørens skuff Classic med lokk
Høy kapasitet Salgsskuff, termoisolert, for et bredt spekter av applikasjoner. Materialer av høy kvalitet og utførelse sikre stabilitet og holdbarhet.
Avtagbart oppløftbar lokk, skulderbeltesystem med justerbar skulderpute i ryggen på tvers, sikrer høyeste brukskomfort. Med to sidelommer utenfor for
service tilbehør eller penger pochere. Front og lokk (inne) kan være dekorert i reklameøyemed. Ved bruk av skuff med lokk også er egnet for fordeling
av iskremprodukter!

Høy kapasitet Leverandørens Tray

med isolasjon

Innlegg (romdeler) holder
skuff ryddig

24-hulls Sett

Fleksibel endring av reklame

Hull Ø 70 mm, høyde 50 mm

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv (andre farger mulig fra mengden av 50 stykker)
- Skuffen Dimensjoner: 23 x H W 57 x D 41 cm
- Vekt (uten fylling): 2,8 Kg
- Nettovolum: 45 liter
- Reklame Surface (front): H 14 x W 50 cm
- Annonsering Overflate (innsiden av lokket): 2x H 20 x W 50 cm
- Annonsering overflate (side poser): 2x H 12 x 34 cm W
- Valgfritt tilbehør: Promotion-Flagg inkl. teleskop pinne (ikke vist).

Utstyr med innlegg (rom separator) Preis / Stück: EUR 179,00
24-hulls Sett

Preis / Stück: EUR 29.00
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EVT2010 - Ice-Cream-veske inkl. 2 kjøleelementer
Termisk isolert iskrem-Bag med to kjøleelementer inkludert. Fleksibel 4-delhulrom divisjon innvendig, to sidelommer utenfor, justerbare skulderstropp
med tekstil beskyttelse. Løft opp lokket med værbeskyttelse på sidene og magnetlås. Ideell for distribusjon av iskrem eller andre frosne produkter.

Vær- / Interference
Beskyttelse

Ideell for Ice Cream

Fordeling

4-delhulrom anordning

Inkludert 2 kjøleelementer

Fleksibel endring av reklame

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Truck presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Sølv (andre farger mulig fra mengden av 50 stykker)
- Bag Dimensjon: H 37 x B x D 25,5 25 cm
- Vekt (inkl kjøleelementer.): 3,2 kg (. Vekt eks kjøleelementer 1,4 kg)
- Nettovolum: 20 liter
- Reklame Surface (front): H 15,5 W x 33 cm

Bag inkl. 2 VAMUS kjøleelementer

Pris / enhet: EUR 129,00

VAMUS kjøleelementet -21 ° C, 28x20x2 cm Pris / enhet: EUR 12.00
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EB4003 - Ice-Cream Salgs boks med skyvelokk
Ergonomisk utformet leverandørens brett modell, dobbeltvegget med skumstoffplater for bedre isolasjon. Utstyrt med 4-punkts skulderstropp system.
Praktisk skyvelokk (fjernes), forhindrer rask temperaturtapet i den indre og sikrer optimal håndtering.

Ideell for iskrem og frosne produkter!
Iskrem-skuff med skyvelokk,
4-punkts skulder
rem og folieposen

Ice-Cream-skuff ekskl.
Foliepose og skyvelokk

Ergonomisk 4-punkts

skulderstropp

Skyvelokk avtagbar

Funksjoner / Tekniske data:
Standard Farge: Hvit Materiale:
PE plast
Dimensjon utenfor: L60cm x H22,5cm x D33cm dimensjon
innsiden: L55cm x H19,5cm x D29cm Net Volum: ca. 31 Liter Vekt
(uten fylling): ca. 3,4 kg
Reklame Surface (front): kan være dekorert med klebeetiketter med fremre folie for fleksible reklamebilag.

Ice-Cream-skuff inkl. skyvelokk og 4-punkts stropp:

Pris / enhet: EUR 189,00

Separatorer (sett av 3 stk):

Pris / enhet: EUR 9,00
Pris / enhet: EUR 19.00

Folie-Bag L63,5 x H16,5 cm (innvendig L59 x H16,5 cm)
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VB4004 - Leverandør Salgs Box
Ergonomisk utformet leverandørens skuffen modell, laget av lettstelt plast, veldig lett i sin egen vekt. Utstyrt med 4-punkts skulderstropp system.
Kjøling av de varene etter isbiter mulig!

- Fleksibel aktuelt Vendor skuff laget av all plast Illustrasjon ekskl. Foil-Bag

Illustrasjon uten separatorer

Illustrasjon inkl. Folie-Bag for fleksibel
reklame dekorasjon

Illustrasjon med 16-hulls innsats

Illustrasjon med to separatorer

Funksjoner / Tekniske data:
Standard Farge: Svart Materiale:
PE plast
Dimensjon utenfor: L60cm / H18cm / D33cm dimensjon innsiden:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm Net Volum: ca. 28 Liter Vekt (uten
fylling): ca. 2,3 kg
Reklame Surface (front): kan være dekorert med klebeetiketter med fremre folie for fleksible reklamebilag.

Vendor skuff inkl. 4-punkts skulderstropp:

Pris / enhet: EUR 139,00

16-hulls Sett inn:

Pris / enhet: EUR 19.00

Separatorer (sett av 3 stk):

Pris / enhet: EUR 9,00

Folie-Bag L63,5 x H16,5 cm (innvendig L59 x H16,5 cm)

Pris / enhet: EUR 19.00
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Laptop-Supporter - to størrelser tilgjengelig
Komfortabel, mobil arbeidsplattform for bærbare PCer / bærbare datamaskiner, med justerbar skulderbeltesystem krysset i ryggen. XL versjon med
skulderputer og flere brede stropper. Ergonomisk konstruksjon. Medfølgende VELCRO-strimler feste enheten til arbeidsplaten og den gir optimal
håndtering.

Laptop-tilhenger Standard
for enheter 11“ - 14“

Laptop-Supporter XL for
Bilde Standard versjon

enheter 15“ - 18“

Bilde XL versjon

Belt System Standard Model

Belt System XL Modell

Utstyr / Tekniske data Standard (enheter 11” -14" )
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Silver / Black
- Dimensjon: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Vekt: 0,8 kg

Pris / enhet: EUR 59.00

Utstyr / Tekniske data for XL (enheter 15” -18" )
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Silver / Black
- Dimensjon: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Vekt: 1,0 kg

Pris / enhet: EUR 69.00
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LaptopSupporterBag - 2 i en Model
Polstret veske for bærbare / laptop, kan konverteres til et mobilt skrivebord i noen få enkle trinn. Bred, i ryggen kryssende skulderremmer gir stabilitet
og komfort. Medfølgende VELCRO-strimler feste desc til arbeidsplaten og den gir optimal håndtering. Folie-Bag innsiden av lokket kan brukes til
reklameformål.

Bæreveske og ...

Brede skulderremmer med

Mobile Work-Desk og

justerbar skulderputer

Bære-Bag for Notebook /
Laptop 11“ -18“

BORRELÅS striper stabil enheten
på skrivebord
... mobile skrivebord i ett

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Standard Farge: Silver / Black
- Dimensjon: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm
- Vekt: 1,6 kg
- Reklame Overflate (Folie-Bag): H 30 x 34 cm W

Pris / enhet: EUR 109,00
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Promotion Bag - individuell reklame mulighet
Funksjonell, mange sided aktuelt skulder-bag, laget av slitesterk lastebil presenning med komfortable skulderbeltet, justerbar og polstret. Individuelt
reklamedekorasjoner med papirinnsatser på forsiden og lokket på utsiden.

Inside-View
Promotion Bag

Fra kvantitet 100 stykker også
tilgjengelig i andre farger!

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Presenning (641 complan Original)
- Farge: Sølv / Blå / Grønn / Gul
- Bag Dimensjon: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Vekt: 0,8 kg
- Nettovolum: 12 liter
- Annonsering Surface Front / Overtrekk: H 25 x 38 cm W

Pris / enhet: EUR 39.00
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard)
Ultra lett ryggsekk konstruksjon med aluminium-avstivning for stabilisering av konstruksjonen. For ekstremt effektiv, mobil presentasjon av plakater /
postere. Høy synlighet av reklamebudskap på grunn locationindependent, store-området presentasjon. Leveransen omfatter Leverandørens Forkle
med tre frontlommer. Carrier har hendene fri til å distribuere produktprøver, brosjyrer, etc.

Rask endring av
reklamebudskap

Leverandørens Forkle med tre
front-lommer for flyers, prøver,
flyers etc.

Funksjoner / Tekniske data:
- Dimensjon: L 126 x W 64 x D 28 cm
- Farge: Silber / Black
- Materiale: Presenning ((641 complan Original)
- Leverandørens Forkle med tre frontlommer (farge og material samme som Placard Pack)
- Synlig Advertising Area (bakside): H 119 x B 83 cm (. Ca DIN A0)
- Synlig annonseringsområde (værs): H 41 W x 57 cm
- Vekt: ca. 5,2 kg

Pris / enhet: EUR 189,00
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Øl-Tower Original 3 & 5 Liter
Solid table-top dispenser, for så og si en hvilken som helst drikke (med unntak av høyt alkoholinnhold). Moderne design med gjennomsiktig plast
springen. Beverage rør laget av uknuselig polykarbonat, med kalibrering per liter, 360 ° roterbart. Solid base kan brukes til reklameformål og dekorert
med klistremerker.

IceTube (interiør-kjøling)

Bilde Beer-Tower 3 liter

Røret 360 ° roterbar

3 og 5 liter Tower

Høy kvalitet gjennomsiktig springen

Beverage rør laget av uknuselig
polykarbonat

Versjon 3 liter (Varenr .: ZS2005 / 3)

Pris / enhet: EUR 119,00

Total Høyde: 90 cm / Vekt: 4,0 Kg
Versjon 5 liter (Varenr .: ZS2005 / 5

Pris / enhet: EUR 129,00

Total Høyde: 125 cm / Vekt: 4,4 Kg

Tilbehør Valgfritt ...
Kjøleelementet (IceTube) Inne i kjøle
Fylt med isbiter og vann, det holder drinker for lengre frisk uten å fortynne dem. Når den brukes med blinkende isbiter, grad av oppmerksomhet
øker betraktelig ...
Varenr .: ZS2105 / 3 liter Pris / enhet: EUR 17.00
Varenr .: ZS2105 / 5 Liter Pris / enhet: EUR 19.00
IceBullet stedenfor isbiter ( ikke avbildet) 3 stk / Set for 3 liter Tube
Pris / Set of 3: EUR 7,00
5 stk / Set for 5 Liter Tube

Pris / sett med 5: EUR 10.00

Rengjøring Brush ( ikke avbildet)
Varenr .: ZS2108
3 liter drikk tube

Preis / Stück EUR: 12,00

5 liter drikk tube

Preis / Stück EUR: 14,00
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TRITON “Classic” 5 Liter
Table-top-dispenser ... Samtidig bryggeri fra tre kraner! Egnet for tapping av alle typer drikkevarer, med eller uten karbondioksyd (fortrinnsvis kald).
Levering inkl. pensel spillbrettet, kjøleblokken og brett for snacks som chips, smørbrød etc.

Materialene og råmaterialer som brukes i samsvar med bestemmelse (EU) skrift 10/2011 og
Bestemmelse (EU) No. 1935/2004 og er egnet for bruk sammen med mat / drikkevarer!

Beholder med kalibrering 3 &
5 liter drikk

TRITON Classic 5 Liter

Kjøling Block

Skuffen for Snacks, f.eks
Chips, Smørbrød etc.

solid Base

Klassisk spillbrettet

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Plast (egnet for bruk med mat / drikke)
- Total Høyde: 62 cm
- Innhold: 5 Liter
- Base Diameter: 39 cm
- Snack-skuff Diameter: 25 cm
- Vekt (uten fylling): 3,7 Kg
- Tilbehør på forespørsel

Pris / enhet: EUR 139,00
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TRITON “Promo” 5 Liter
Table-top-dispenser ... Samtidig bryggeri fra tre kraner! Egnet for tapping av alle typer drikkevarer, med eller uten karbondioksyd (fortrinnsvis kald).
Levering inkl. pensel som kjøleblokk og brett for snacks som chips, smørbrød etc.

Materialene og råmaterialer som brukes i samsvar med bestemmelse (EU) skrift 10/2011 og
Bestemmelse (EU) No. 1935/2004 og er egnet for bruk sammen med mat / drikkevarer!

snack Tray

Drikkevarebeholderen 5 liter med
kalibrering 3 & 5 Liter

TRITON Promo 5 Liter

Kjøling Block

solid Base

Tap med skruer

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Plast (egnet for bruk med mat / drikke)
- Total Høyde: 60 cm
- Innhold: 5 Liter
- Snack-skuff Diameter: 25 cm
- Vekt (uten fylling): 2,7 Kg
- Tilbehør på forespørsel

Pris / enhet: EUR 109,00
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TRITON “Sky” 5 Liter
Table-top-dispenser ... Samtidig bryggeri fra tre kraner! Egnet for tapping av alle typer drikkevarer, med eller uten karbondioksyd (fortrinnsvis kald).
Levering inkl. Rengjøringsbørsten, Is-Tube for isbiter (som eventuelt kan brukes sammen med kjøleblokken i tillegg) og brett for snacks som chips,
smørbrød etc.
Materialene og råmaterialer som brukes i samsvar med bestemmelse (EU) skrift 10/2011 og
Bestemmelse (EU) No. 1935/2004 og er egnet for bruk sammen med mat / drikkevarer!

SKY 5 liter inkl. Ice Tube

SKY 5 Liter (ufylt)

for isbiter

Multi-tap System Tre
Doserings Taps

Kjøleblokken (valgfritt
kjøleelement)

Funksjoner / Tekniske data:
- Drikkevarebeholderen 5 Liter: Plast (egnet for bruk sammen med mat / drikke)
- Is-Tube for isbitene: Plast (egnet for bruk sammen med mat / drikke)
- Total Høyde: 89,7 cm
- Bredde: 31,9 cm
- Innhold: 5 Liter
- Skuffen Diameter: 25 cm
- Avstand Tap / base: 21,5 cm
- Vekt (uten fylling): 2,8 Kg
- Tilbehør på forespørsel

Pris / enhet: EUR 119,00
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Artikkelnummer: 4160S Cup Dispenser,
plast, Klar, (Small)
Klassisk liten kopp Dispenser, gjennomsiktig blå, tillater nye Vende Cup påfylling uten å fjerne kalken, toppmatet og gravitasjonsmatet
selvjusterende for koppen størrelser 90-150 ml, med felgdiameter 57-73 mm, rørlengde 406 mm, (leveres med veggmontasje anordningen, en
suspensjon)

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Plast
- Farge: Transparent (klar)
- Tube Lengde: 406 mm
- For Engangs Cup Størrelser: 90-150 ml,
- med felgdiameter: 57 til 73 mm
- Vekt: 0,3 kg

Pris / enhet: EUR 18.00

Artikkelnummer: 3165M Cup Dispenser,
plast, Klar (Medium)
Klassisk Medium koppholder, transparent blå, tillater nye Vende Cup påfylling uten å fjerne kalken, toppmatet og gravitasjonsmatet selvjusterende
for koppen størrelser 120-300 ml, rim diameter 64-83 mm, rørlengde 508 mm, (leveres med veggen monteringsanordning, en suspensjon)

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Plast
- Farge: Transparent (klar)
- Tube Lengde: 508 mm
- For engangsbeholder størrelser: 120-300 ml, med
felgdiameter: 64 til 83 mm
- Vekt: 0,4 kg

Pris / enhet: EUR 19.00
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Artikkelnummer: 4410M

Cup Dispenser, plast, Sand (Medium / Large)
Pull-Type Beverage Cup Dispenser, for nesten alle bruksområder. Materiale fra uknuselig polyetylen, farge SAND eller RED (på forespørsel),
toppmatet og gravitasjonsmatet, selvjusterende, for koppstørrelser 350-710ml, felgdiameter 82-98mm, rørlengde 597mm (levert med veggmontasje
anordningen, to suspensjon) .

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Polyetylen (plast)
- Standard Farge: Sand
- Tube Lengde: 597 mm
- For engangsbeholder Størrelser: 350-710 ml, med
felgdiameter: 82 til 98 mm
- Vekt: 0,5 kg

Pris / enhet: EUR 39.00

* Dispenser for mindre cup størrelser på forespørsel!

Artikkelnummer: 3250S Cup Dispenser,
rustfritt stål “Small”
Liten koppholder, rustfritt stål, toppmatet og gravitasjonsmatet, selvjusterende, for koppstørrelser 180-350 ml, felgdiameter 70-86 mm, rør lengde 406
mm, (leveres med veggmontasje anordningen, en suspensjon)

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Rustfritt stål
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 406 mm
- For fjerning av avfall Cup Størrelser: 180-350 ml, med
felgdiameter: 70 til 86 mm

- Vekt: 0,6 kg

Pris / enhet: EUR 46.00
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Artikkel nummer .: 4200m Cup Dispenser,
Stainless Steel “Medium”
Medium koppholder, rustfritt stål, toppmatet og gravitasjonsmatet, selvjusterende, for koppstørrelser 120-300 ml, felgdiameter 70-86 mm, rørlengde
597 mm, (leveres med veggmontasje anordningen, to suspensjoner)

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Rustfritt stål
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For engangsbeholder Størrelser: 120-300 ml, med
felgdiameter: 70 til 86 mm
- Vekt: 0,7 kg

Pris / enhet: EUR 54.00

Artikkelnummer: 4400L Cup Dispenser,
Stainless Steel “Large”
Store koppholder, rustfritt stål, toppmatet og gravitasjonsmatet, selvjusterende, for koppstørrelser 350-710 ml, rim diameter 82-98 mm, rørlengde 597
mm (levert med veggmontasje anordningen, to suspensjoner).

Funksjoner / Tekniske data:
- Materiale: Rustfritt stål
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Rørlengde: 597 mm
- for engangsbeholder Størrelser: 350-710 ml, med
felgdiameter: 82 til 98 mm
- Vekt: 0,8 kg

Pris / enhet: EUR 59.00
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Multi-Purpose Cup Dispenser, St.- Steel “Medium / Large / XL”
Kopp Dispenser, rustfritt stål, toppmatet og tyngdekraft-matet, sammen med krom lokk, for engangskopper papir eller plast. Kanten diameteren av
dispenseren kan innstilles med en skrutrekker eller en mynt til felgdiameteren av koppen. Leverings inkludert anordning for veggmontering (to
suspensjoner).

3200m (Medium)
Tekniske data:
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For koppstørrelser: 180-300 ml,
felgdiameter Ø: 56-81 mm
- Vekt: 0,7 kg

Pris / enhet: EUR 58.00
* ** **

3400L (Large)
Tekniske data:
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For koppstørrelser: 350-710 ml,
felgdiameter Ø: 70-98 mm
- Weightt: 0,8 Kg

Pris / enhet: EUR 62.00
* ** **

3500XL (X-Large)
Tekniske data:
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For koppstørrelser: 950-1360 ml,
felgdiameter Ø: 101-123 mm
- Vekt: 1,0 kg

Pris / enhet: EUR 76.00
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Cup Dispenser St.-stål med fjær “Medium / Large / XL”
Kopp Dispenser med fjær, rustfritt stål, for engangskopper papir eller plast. Den felgdiameteren av koppen kan innstilles med en skrutrekker eller
mynt. Leverings inkludert anordning for veggmontering (to suspensjoner). Koppholderen kan monteres horisontalt, vertikalt eller 45 °.

3200EV-M
Tekniske data:
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For koppstørrelser: 180-300 ml,
felgdiameter Ø: 56-81 mm
- Vekt: 1,1 kg

Pris / enhet: EUR 85.00
*****

3400EV-L
Tekniske data:
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For Cup Størrelser: 350-710 ml, med
felgdiameter o: 70-98 mm
- Vekt: 1,2 kg

Pris / enhet: EUR 92.00
*****

3500EV-XL
Tekniske data:
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For koppstørrelser: 950-1360 ml,
felgdiameter Ø: 101-123 mm
- Vekt: 1,3 kg

Pris / enhet: EUR 110,00
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Bordstativ
Bordstativ, krom / stålkonstruksjon, for opp til fire lokk / kopp dispensere med 597 mm rørlengde og to suspensjoner.

3604S

stå bare

Stand inkl. Cup Dispensere
og Lid Dispenser

Tekniske data:
- Farge: Chrome
- Høyde: 914 mm
- felgdiameter Base: 254 mm
- Vekt: 3,5 kg

Pris (Stand only) Enhet:
EUR 185,00

* Illustrasjonen over høyre viser stå 3604S inkl.
Koppholderen 2x 3200m, 1x 3400L, lokk
dispenser 1x 3402DH

Pris inkl. Utstyr Enhet: EUR
432,00

Lid Dispenser Rustfritt stål
Lokk dispenser (for to lokk-størrelser), matt rustfritt stål, egnet for cup lokk. Leverings inkludert anordning for veggmontering (to suspensjoner).

3402DH

Tekniske data:
- Farge: Sølv (St.-Steel)
- Tube Lengde: 597 mm
- For koppstørrelser: 173-710 ml
- Vekt: 1,3 kg

Pris / enhet EUR 69.00
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AFG Beverage Container NC, rustfritt stål
5-liter, 11 liter, 19 liter
AFG drikkevarebeholderen NC, 5-liters, 11-liters og 19-liters kapasitet, beholderlokket med trykkavlastningsventil på tanklokket, base med gummigrep,
på toppen håndtaket. I tyngdekraften versjon, er det en ekstra ventil ut på bunnen av tanken (lateral utgang).

RP1104 / 5 (5 L

RP1104 / 11 (11 L

RP1104 / 19 (19 L

Innhold)

Innhold)

Innhold)

Tekniske data:

Tekniske data:

Tekniske data:

- Materiale: St.-stål DIN 1.4301

- Materiale: St.-stål DIN 1.4301

- Materiale: St.-stål DIN 1.4301

- Høyde: 23,5 cm

- Høyde: 42,5 cm

- Høyde: 63,5 cm

- Rim Diameter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim diameter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim Diameter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Vekt: 2,26 kg

- Vekt: 2,7 kg

- Vekt: 3,4 kg

Pris / enhet: EUR 99.00

Pris / enhet: EUR 109,00

Pris / enhet: EUR 119,00

19 Liter

11 Liter

5 Liter
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AFG Beverage Container NC, rustfritt stål 5-liter, 11 liter, 19
liter “Gravity Execution”
AFG drikkevarebeholderen NC, 5-liters, 11-liters og 19-liters kapasitet, beholderlokket med trykkavlastningsventil på tanklokket, base med gummigrep,
på toppen håndtaket. I tyngdekraften versjon, er det en ekstra ventil ut på bunnen av tanken (lateral utgang).

RP1104 / 5GV (5 liter)

RP1104 / 11GV (11 liter)

RP1104 / 19GV (19 liter)

Leveres komplett med drikkevare slange,

Leveres komplett med drikkevare slange,

Leveres komplett med drikkevare slange,

isolasjon, deksel, trykk og kopler

isolasjon, deksel, trykk og kopler

isolasjon, deksel, trykk og kopler

Tekniske data:

Tekniske data:

Tekniske data:

- Materiale: St.-stål DIN 1.4301

- Materiale: St.-stål DIN 1.4301

- Materiale: St.-stål DIN 1.4301

- Høyde: 23,5 cm

- Høyde: 42,5 cm

- Høyde: 63,5 cm

- Rim Diameter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim Diameter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Rim Diameter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Vekt: 2,78 kg

- Vekt: 3,1 kg

- Vekt: 3,9 kg

Inkl. Standard Tap Pris / Enhet:

Inkl. Standard Tap Pris / Enhet:

Inkl. Standard Tap Pris / Enhet:

EUR 129,00

EUR 139,00

EUR 149,00

Inkl. Premium Pek Pris / Enhet:

Inkl. Premium Tap Pris / Enhet:

Inkl. Premium Tap Pris / Enhet:

EUR 169,00

EUR 179,00

EUR 189,00

19 Liter

11 Liter

5 Liter
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Bare plastflasker (PE) Gravity versjon 5-liter
og 15 liter
Materialene og råmaterialer som brukes i plastflasker i samsvar med bestemmelse (EU) skrift 10/2011 og forordning (EU) nr 1935/2004 og er egnet for
bruk sammen med mat / drikkevarer!

RP1104 / 15GVP (15 L)

RP1104 / 5GVP (5 L)

Kan brukes med varme og kalde drikker. Egnet

Særlig egnet for kalde drikker. Kompatibel punkt

for Basic15-liters & Combi 2x på 15 liter.

DPF100 & DPD200.

RP1000 / SDT
Standard Tap
... Leveres komplett med drikkevare slange,
isolasjon, cover, trykk og kopling

Tekniske data:

Tekniske data:

- Materiale: Plast (PE)

- Materiale: Plast (PE)

- Høyde: 43,5 cm

- Høyde: 32 cm

- Bredde: 28 cm

- Bredde: 19 cm

- Dybde: 16,5 cm

- Dybde: 11,5 cm

- Vekt: 1,2 kg

- Vekt: 0,6 KG

Inkl. Standard Tap Pris /

Kun utstyrt med Standard

Enhet: EUR 59.00

Tap

Inkl. Premium Tap Pris /

Pris / enhet: EUR 39.00

Enhet: EUR 99.00

Pris / enhet: EUR 29.00

RP1000 / PDT
Premium Tap
... Leveres komplett med drikkevare slange,
isolasjon, cover, trykk og kopling

Pris / Uni .: EUR 69,00
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Trykk Tilbehør for drikkevarer med CO2 ...

RP1101SF
CO2-gassflaske
. . . grå med roterende ventil, med teknisk

Element RP1101SF & RP1102HIWI festet til
11-liters spann
Element RP1101SF (CO2Gas
Sylinder, stål, 500 g)

godkjenning, Ø 60,3 mm, lengde 401 mm,
vekt 2,17 kg

Pris / enhet: EUR 39.00
RP1102HIWI
Mini CO2-Regulator 3 bar
. . . med sikkerhetsventil, som arbeider
manometer, stoppventil, komplett med
trykkledningen, ikke-returventilen og NC
kobleren 7/16" .

Pris / enhet: EUR 69.00

Sak RP1102GN & Soda Club
Sak RP1102HIWI Mini-CO2
Regulator 3 bar

CO2-sylinder festet til
11-liters spann

RP1102GN
CO2-Regulator 0-3 bar,
... en djustable ved håndhjul, passende for
aluminium CO2 ventil flasker med soda boble
enheter som "Soda Club" og "Soda Stream".
Utveksling av flaske i butikkene mulige. Klar for
forbindelse med linje og kopler, passende på
rakettpakke stålbeholdere.

Sak RP1102GN CO2-regulator

Pris / enhet: EUR 110,00

for Soda-Club
flaske (aluminium)

RP1000 / KDT
Kompensator Tap med

Sak RP1000 / KDT

justeringsskrue
... dette springen er obligatorisk når du bruker
CO2 Gas Cylinder i drikke ryggsekk. Kan bare
brukes til stålbeholdere!

Pris / enhet: EUR 129,00
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Trykk Tilbehør til “none-kullsyre” og
“Kullsyreholdige” drikker Hot & Cold

RP1113 / PP
Håndbetjent pumpe, 8“ , Chrome, inkl.
festehylse. Brukes til å generere utlevering
trykket når utlevering alle drikkevarer som øl,
cola, vin, juice, vann, etc.

Leveres komplett med kontakter for de
respektive ryggsekk modell.
Pumpe koblet til artikkel
Premium 11-Liter

Pris / enhet: EUR 79.00

RP1113 / PP-T
Luft pumpe som beskrevet ovenfor, men med
T-kontakt, for tilkobling til 2
drikkevareemballasje.

Leveres komplett med kontakter for de
respektive ryggsekk modell.

Pris / enhet: EUR 99.00

Luftpumpe med T-Connector

Pumpe med T-Connector festet
til artikkel Kombi 2x 15-Liter

JP2201
Mini Air Pump, å generere utleveringstrykket for
drikker med CO2 i i produkt DPF100 og P2003.

Pris / enhet: EUR 19.00

Mini Air Pump
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Fylling utstyr ...

RP1107
Fatøl Fylling Kit
bestående av CO2-Regulator 0-6 / 3 bar, CO2
slangekobling, keg kopler (flat, kurv eller kombi)
med tilbakeslagsventil, drikk linje incl. coupler og
sniffer ventil NC, 7/16" .

Pris / enhet: EUR 270,00

RP1106
Pre-Mix Soft Drink Fylling Kit
. . . fylling av raketten Pakninger
drikkevarebeholdere fra en forblanding tønne
drikkevareindustrien. Settet består av
CO2-Regulator 010/7 bar, med sikkerhetsventil,
med sylinder innhold indikator, med stoppekran,
klar for tilkobling til trykklednings incl.
ikke-returventil og drikke linje med NC kobling av
svart og sniffer ventil NC 7/6" . På forespørsel
med CC-kobler tilgjengelig!

Pris / enhet: EUR 220,00

RP1109
Fylling-trakt, Ø 16 cm, fra PE-HD 9507
. . . ukonvensjonelle fylling av rakett-pakker
drikkevarebeholderen via den håndåpningen
av trakten med linjeforbindelse. Reduserer
skummende!

Pris / enhet: EUR 20.00
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fylling Utstyr

RP1108
Overløps Linje Beer / Pre-Mix
Settet består av drikkevare linje (ca. 2 meter),
kopler NC svart, dram ventil NC, 7/16” .
Eventuelt med vingemutter 5/8" for
flash-kjøler-forbindelse eller UNEX
slangeklemme for tilkobling tappeventil.

Pris / enhet: EUR 79.00

RP1110
DRAM-Valve NC, 7/16“
(Med forbehold om tekniske endringer)

Pris / enhet: EUR 49.00

Ekstrautstyr: inkl. overløpsledning (pkt
RP1108)
for fylling fra tønne i Rakett
pakker Container

RP1105 / PP
Picnic-Pump med pistonpump
hånddrevne
... for montering på KEG, full metal versjon.
Direkte tapping av øl KEG eller overføring til
Rocket Packs Container. Kjøl ned øl tønne fra
bryggeriet, connect piknik-pumpe til passende
tønne kobleren og koble til øl tønne. Frisk øl
kommer allerede ut av springen.

Vanligvis med flat montering tønne kobler. Dersom
annet passende type er nødvendig, vennligst
Vennligst informer oss ved bestilling!

Pris / enhet: EUR 129,00
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Various Rocket Packs Tilbehør ...

TP3201
Cup Holding Device
... for gjenbrukbare koppene 500 ml med / uten
håndtak. Kapasitet ca. 15-20 kopper. Kan
festes til hoftebeltet på nesten hvilken som
helst drikke ryggsekk. Alternative dispenser
løsning ved bruk av gjenbrukbare kopper.

Pris / enhet: EUR 19.00

TP3101
avfall Bag
... egnet til artikkel Twin-Pack, for avhending av
tomme bokser / flasker. Enkel installasjon og
tømming. En lett, vann- og smussavvisende
materiale.

Farge: Sort (Nylon)
Dimensjon: H47 x W41 x D22 cm Vekt (uten
fyllstoff): 0,7 Kg

Pris / enhet: EUR 39.00

Dobbeltpakke inkl. avfall Bag

Dobbeltpakke inkl. avfall Bag

Promo-Flag på Twin-Pack

Promo-Flag på Pro 11-Liter

RP2012 / PF
Flagg med teleskopstav
Værbestandig, fleksibel promo flagg i
signalfarge med teleskop stang laget av stål, ca.
140 cm lengde, 2x DIN A4 folielommer for
utskiftbar reklame Deco. Kantet med opplyste
striper.

Farge: Neon gul eller grønn Størrelse:
40/26 cm x 36 cm Materiale: Nylon /
tekstilstoff Vekt: ca. 200 g

Pris / enhet: EUR 39.00
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Various Rocket Packs Tilbehør ...

RP1115
Leverandørens Apron,

Delt inn i tre sjenerøse lommer for service
tilbehør, penger pochere, reserve kopper
etc.
Farge: Sølv
Materiale: Lastebil Presenning Dimensjon:
H24 x W52 x D7 cm Nettovolum: ca. 12 liter
Vekt (uten fyllstoff): 200 g

Pris / enhet: EUR 19.00

RP1116
Transport Isolasjons Sleeve
med lokk. Egnet for beholderen RP1104 /
11 (standard og gravitasjon).

Farge svart
Materiale: Nylon / skum materiale
Dimensjon: H 41 cm, Ø 26 cm Vekt: 680 g

Pris / enhet: EUR 29.00
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Rocket Packs Vilkår
Bilder: Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i form, funksjon og utstyr av våre tilbys artikler.
Frakt og moms: Forsendelsen er ex salgskontor Frankfurt / Main pluss ink mva. (For tiden 19%) så vel som porto og pakking.

Levering og betaling: Med mindre annet er avtalt, er vår faktura skyldes netto innen 30 dager, forutsatt at alle tidligere fakturaer er blitt betalt. For nye
kunder utelukkende via forhåndsbetaling eller levering er oppkrav.
Leveringsdato: Standard artikler og små mengder vanligvis innen 3-5 dager etter mottak av ordre. Vi prøver å etterkomme kortere leverings
forespørsler, men de er reservert for oss.
Spesialbestillinger: Hvis det er mulig, men det kreves en lengre leveringstid og ekstra kostnader avgift. Exchange er utelukket her.

Levering og betaling for spesialbestillinger: 50% av brutto ordreverdien når ordren er plassert. I tilfelle av spesielle bestillinger, starter produksjonen
først etter mottak av forskuddsbetaling. 50% før levering. Retur og utveksling er utelukket for skreddersydde produkter

Rental avgifter: Forstå seg selv pluss den juridiske mva. (For tiden 19%), emballasje og fraktkostnader. Leieprisen inkluderer sluttrengjøring av de leide
varer og tilbehør.
Forsendelse av de leide varer: utføres av UPS pakke service eller annen tilsvarende rederi fra salgskontor i Frankfurt / Main. Leveransen av de leide
varer vanligvis foregår en arbeidsdag før starten av leieforholdet, med mindre annet er avtalt.

Levering og betaling på leie: Leien gebyret forfaller etter retur av de leide varer, innen 14 dager fra fakturadato. Vi har beregnet våre leiepriser uten
rabatt og derfor ikke gi noen fradrag.

Returner av de leide varer: Leietaker forplikter seg til å returnere leid varer, blant annet tilbehør i god tid. Utleie elementer må returneres til utleier
senest 3 virkedager etter utløpet av leieperioden. Ved mislighold i retur, vil standard avgifter ellers kreves.

Opphavsrett: Selskapet Szabó Rocket Packs kan holdes ansvarlig for brudd på opphavsrett og eiendomsrett på leverte dokumenter som for eksempel:
intet ansvar kan aksepteres for lette, logoer, tegninger, bilder, etc. Alle krav mot Szabó Rocket Packs på grunnlag av en slik krenkelse av rettigheter,
skal bæres direkte av kunden.

priser: Når en ny prisliste vises, den gamle prislisten mister sin gyldighet. I mellomtiden, forbeholder vi oss retten til prisendringer som skyldes
markedsforholdene.
klager: Perioden for tilbakekall / retur for forbrukere i henhold til § 355 (2) BGB er 14 dager fra datoen for følgeseddel / faktura. Innenfor denne perioden
kan ubrukte varer sendes tilbake til oss i originalemballasjen. Retur av brukte varer er utelukket! Bare etter å ha sjekket de returnerte varene, vil verdien
av varene bli refundert. Pakking og frakt kostnader er ikke refunderes. Returkostnadene skal dekkes av forbrukeren. Det er ingen rett til tilbakekalling
eller retur for transaksjoner med gründere og / eller næringsdrivende.

Transportskader: Reklamasjon må gjøres utelukkende til den ansvarlige leveringsservice og rapporteres det om refusjon ved hjelp av en skademelding.

Ansvar: Vi er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av våre artikler eller mulig tap av fortjeneste på grunn av force majeure, slik som ugunstige
værforhold, manglende eller utilstrekkelig opplært personell, flytting
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eller kansellering av hendelsen, mangler bar godkjenning, etc. Verken erstatningskrav og heller leie reduksjon kan gjøres gjeldende her. Leie elementet
må testes før bruk og eventuelle klager eller uklarheter må formidles til utleier uten forsinkelse. Klager mottatt senere kan ikke tas i betraktning. Den
leide element eies av utleier. Ved forsettlig skade eller tap av de leide varer, er leietaker fullt ansvarlig.

Garanti: 2 år fra datoen for kjøpet, mot defekter forårsaket av uriktig behandling eller materialfeil. Ingen garantikrav i tilfelle av feil håndtering, bruk eller
lagring samt i tilfelle av egen omarbeiding eller omarbeiding.

Oppbevaring av tittel: De leverte varer forblir vår eiendom inntil full betaling.
Sted for oppfyllelse: Frankfurt / Main er stedet for oppfyllelse og avtalt verneting for alle rettigheter og plikter som følger av transaksjoner utført hos
oss.

Firma profil:
Rakett Pakninger drikke Ryggsekk systemer som er
registrert Innehaver: Dezso Szabo Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt / Main, Tyskland
E-post: info@rocketpacks.de Telefon:
+49 (0) 69 95297708 Fax .: +49 (0) 69
95297709
Forretnings objekt:
Produksjon og handel av drikkeRyggSekker & Vendor skuffer
Bank informasjon:
Postbank AG, 60320 Frankfurt
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

Per 2019
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer
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