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МАЗМҰНЫ
1. сусындар Backpack

бет

1.1 Негізгі 15 Литер

4-5

1.2 Premium 5 Литер

6-7

1.3 Premium 11 Литер

8-9

1.4 Pro 11 Литер

10-11

1.5 Pro 19 Литер

12-13

1.6 Kombi 2x 11 Литер

14-15

1.7 Kombi 2x 15 Литер

16-17

1.8 Kombi 2x 5 Литер

18

1.9 Drink-Pack-Fun 5 Литер

19

1.10 Тарап-Pack, 5 Литер Сыра Can (ALU)
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1.11 Ракета-Tower Бірыңғай, 1x 3 Литер
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1.12 Ракета-Tower Twin, 2x 3 Литер
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1.13 Twin Pack, бактар және шишалары Backpack
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2. Жеткізушінің науа
2.1 BT4002 - жеткізушінің науасына кеңесі қақпағы бар

24

2.2 BT4003 - Қақпақты отырып жеткізушінің науасындағы кеңесі XL
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2.3 BT4001 - Қақпақты отырып жеткізушінің науа Classic

26

2.4 EVT2010 - 2 салқындату элементтері бар Мұз-Крем-Сөмке

27

2.5

28

Қақпағы бар балмұздақ сататын Box

2.6 Жеткізуші сататын Box
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3. Ноутбук-Supporter

3.1

Ноутбук-жақтаушысы - екі моделі өлшемдері

30

3.2

Ноутбук-Supporter-Сөмке - 2 1 модельде
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4. Промо-Сөмке
4.1 Промо-Сөмке ... икемді жарнама дизайны

32

5. Plakat Pack
5.1 Plakat Pack - Walking Billboard

33

6. Сыра-Tower (кесте Top Диспенсер))
6.1 Bier-Tower Original 3 & 5 Литер орындау

34

6.2 Triton «Classic» 5 Литер

35

6.3 Triton «Promo» 5 Литер

36

6.4 Triton «SKY» 5 Литер
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7. кубогы Диспенсер

7.1 Кубогы Диспенсер 4160S, RP3650M

38

7.2 Кубогы Диспенсер RP4410M / L, RP3250S

39

7.3 Кубогы Диспенсер 4200M, RP4400L

40

7.4 Кубогы Диспенсер 3200M, 3400L, 3500XL

41

7.5 Кубогы Диспенсер 3200EV-М, 3400EV-L, 3500EV-XL

42

7.6 Кесте-Top-Stand 3604S, Қақпақ Диспенсер 3402DH

43
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Мазмұны Жалғасы ...
8. Зымыран пакеттері жарақтары

бет

8.1 AFG сусындар Контейнер ҰК, 5-Литер, 11-литрлік, 19-литрлік

44

8.2 AFG Контейнер ҰК, Gravity версии 5 литрлік, 11-литрлік, 19-литрлік
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8.3 Контейнер PE, 15-L & 5-L, Standard Tap, Premium Tap
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8.4 СО2-газ цилиндр 550g, Mini-реттегіш 3 бар,
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8.5 Сода-Клуб Alu СО2-газ баллоны, теңгермелер түртіп реттеуші

47

8.6 Қол әуе сорғы, T-муфта, Мини-Air-сорғысымен әуе сорғы жұмыс

48

8.7 Шұңқыр толтыру, сыра толтыру жинағы, Pre-Mix Soft Drink толтыру Kit жобасы

49

8.8 Құйылуын желісі Сыра / Pre-Mix, Snifter Valve ҰК 7/16 «, Picnic-сорғы

50

8.9 Кубогы-Холдинг-Device, телескоп шыбықтың 51 ТП қалдықтарды-Bag, промо-Flag
8.10 Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3-Алдыңғы қалтасынан
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9. Зымыран пакеттері Бизнес шарттары & шарттары
9.1 Зымыран пакеттері Бизнес шарттары & шарттары

53

9.2 Зымыран пакеттері Бизнес шарттары мен шарттары (жалғасы)
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Негізгі 15 Литер «газдалмаған сусындар»
жақсы оқшаулау (2 сағатқа дейін) әмбебап сусындар рюкзактар,. Premium модельдерге бірдей рюкзактар, мұқабасы. Бірақ пластик сусын
контейнер 15-литр жабдықталған. ыстық және суық әлі сусындар үшін пайдаланылуы мүмкін. Қымбат емес Стартер сусын рюкзак!

Стандартты түймесін түртіңіз
Illustration: Өнім үшін мүмкіндіктері
бірде-бір-газдалған сусындар

Premium Tap

арқылы Икемді жарнама безендіру
Фольга артта қағаз іздері

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: күміс немесе қара
- Backpack Өлшемдері: H 54 х W 42 х D 22 см
- Салмағы (жүктелмеді): 3,8 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 44,5 х L 60 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 120-300 мл
- Сусындар Контейнер: азық-түлік қолайлы пластикалық (PE), 15-L мазмұны
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 алдыңғы сөмкелер (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 249.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 289.00
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Негізгі 15 Литер «газдалған сусындар»
жақсы оқшаулау (2 сағатқа дейін) әмбебап сусындар рюкзактар,. Premium модельдерге бірдей рюкзактар, мұқабасы. Бірақ пластик сусын
контейнер 15-литр жабдықталған. әлі күнге дейін сусындар, ыстық және суық, сондай-ақ газдалған сусындар үшін пайдалануға болады. Қымбат
емес Стартер сусын рюкзак!

Стандартты түймесін түртіңіз
Illustration: Өнім үшін мүмкіндіктері
бірде-бір-газдалған сусындар

Premium Tap

Қол Эйр сорғы рюкзак тұрман қоса
берілген жұмыс

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: күміс немесе қара
- Backpack Өлшемдері: H 54 х W 42 х D 22 см
- Салмағы (жүктелмеді): 3,8 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 44,5 х L 60 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 120-300 мл
- Сусындар Контейнер: Азық-түлік қолайлы пластикалық (PE), 15-L мазмұны
- Қол (сусын кез келген қолайлы) қысым жабдықтар ретінде әуе сорғы жұмыс
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 алдыңғы сөмкелер (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес,
Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 319.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 359.00
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Премиум 5 Литер «газдалмаған сусындар»
қолданылатын әмбебап сусын рюкзактар шағын нұсқасы. төмен салмағы мен жақсы оқшаулаумен қатты, сенімді сусын сөмкесі (2 сағатқа дейін).
барлық «әлі» сусындар, ыстық және суық үшін пайдалануға болады. асқынбаған және жылдам сусын қызмет көрсету үшін қолайлы.

Illustration: Өнім үшін мүмкіндіктері
Стандартты түймесін түртіңіз

Premium Tap

бірде-бір-газдалған сусындар

Фольга артта қағаз кірістіру арқылы икемді
жарнама безендіру

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 36 х W 31 х D 28 см
- Салмағы (жүктелмеді): 4,0 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 30,5 х L 64,5 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 90-150 мл
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), гравитациялық-ФРЖ, 5-Литер мазмұны
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 алдыңғы сөмкелер (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * қараңыз мульфильм жоғарыда

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 299.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 339.00

6

Премиум 5 Литер «газдалған сусындар»
қолданылатын әмбебап сусын рюкзактар шағын нұсқасы. төмен салмағы мен жақсы оқшаулаумен қатты, сенімді сусын сөмкесі (2 сағатқа дейін).
«Газдалған және әлі күнге дейін» сусындар, ыстық және суық барлық түрлеріне қызмет үшін пайдалануға болады. асқынбаған және жылдам сусын
қызмет көрсету үшін қолайлы.

Стандартты түймесін түртіңіз

Illustration: Өнім газдалған сусындар
үшін мүмкіндіктері

Premium Tap
Фольга артта қағаз кірістіру арқылы икемді
жарнама безендіру

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 36 х W 31 х D 28 см
- Салмағы (жүктелмеді): 4,0 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 30,5 х L 64,5 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 90-150 мл
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), 5-Литер мазмұны
- Қол (сусын кез келген қолайлы) қысым жабдықтар ретінде әуе сорғы жұмыс
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 алдыңғы сөмкелер (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * қараңыз мульфильм жоғарыда

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 369.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 409,00
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Премиум 11 Литер «газдалмаған сусындар»
төмен салмағы мен жақсы оқшаулаумен мүлдем қатты, мықты сусын сөмкесі (2 сағатқа дейін). «Бірде-бір-газдалған» сусындар, ыстық және суық
барлық түрлері үшін пайдалануға болады. Егер асқынбаған және жылдам сусын қызмет көрсету үшін қолайлы. Оңай ұстау, тез толтыру және
тазалау!

Стандартты түймесін түртіңіз
Illustration: Өнім None-газдалған
сусындар үшін мүмкіндіктері

Premium Tap
реттік кесе 120-300 мл кубогы
Диспенсер

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 54 х W 42 х D 22 см
- Салмағы (жүктелмеді): 5,5 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 44,5 х L 60 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 120-300 мл
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), гравитациялық-ФРЖ, мазмұны 11-Литер (3 АҚШ-галлоны)
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 алдыңғы сөмкелер (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 339.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 379.00
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Премиум 11 Литер «газдалған сусындар»
төмен салмағы мен жақсы оқшаулаумен мүлдем қатты, мықты сусын сөмкесі (2 сағатқа дейін). ыстық және суық «газдалған және
бірде-бір-газдалған» сусындар барлық түрлері үшін пайдалануға болады. Егер асқынбаған және жылдам сусын қызмет көрсету үшін қолайлы.
Оңай ұстау, тез толтыру және тазалау!

Стандартты түймесін түртіңіз
Illustration: Өнім газдалған сусындар
үшін мүмкіндіктері

Premium Tap

Қол қысым жабдықтар ретінде әуе
сорғы жұмыс
* өтініші бойынша одан әрі қысым жарақтары *

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 54 х W 42 х D 22 см
- Салмағы (жүктелмеді): 5,5 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 44,5 х L 60 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 120-300 мл
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), мазмұн 11-Литер (3 АҚШ-галлоны)
- Қол (сусын кез келген қолайлы) қысым жабдықтар ретінде әуе сорғы жұмыс
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 алдыңғы сөмкелер (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 409,00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 449,00
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Pro 11 Литер «газдалмаған сусындар»
көптеген жылдар, кәсіби сусындар қызмет көрсету үшін соңғы мобильді выдачного үшін дәлелденген. Атап айтқанда, сенімді және берік
жоғары оқшаулау (3 сағатқа дейін) рюкзак құрылыс. ыстық және суық None-газдалған сусындарды үлестіретін әмбебап қолдану үшін
қолайлы.

Стандартты түймесін түртіңіз

Illustration: Өнім None-газдалған
сусындар үшін мүмкіндіктері

Premium Tap
Pro 11 литрлік, кәсіби бренд
көрінісін сақтандырады

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 52 х W 35 х D 35 см
- Салмағы (жүктелмеді): 6,5 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 43 х L 79 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 120-300 мл
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), гравитациялық-ФРЖ, мазмұны 11-Литер (3-USGallons)
- Арнайы Backpack Cover: артқы енгізілген алюминий Struts бекемделуге құрылыс
- Оқшаулау Plus, сусындар контейнер үшін қосымша ISO қақпағы арқылы 3 сағат немесе одан да көп дейін
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 алдыңғы сөмкелер (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * қараңыз мульфильм жоғарыда

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 409,00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 449,00
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Pro 11 Литер «газдалған сусындар»
көптеген жылдар, кәсіби сусындар қызмет көрсету үшін соңғы мобильді выдачного үшін дәлелденген. Атап айтқанда, сенімді және берік жоғары
оқшаулау (3 сағатқа дейін) рюкзак құрылыс. әмбебап қолдану үшін қолайлы. «Газдалған және бірде-бір-газдалған, ыстық және суық сусын
барлық түрлері үшін пайдалануға болады.

Illustration: Өнім газдалған сусындар
Стандартты түймесін түртіңіз

Premium Tap

үшін мүмкіндіктері

Pro 11 литрлік, кәсіби бренд
көрінісін сақтандырады

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 52 х W 35 х D 35 см
- Салмағы (жүктелмеді): 6,5 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 43 х L 79 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 120-300 мл
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), мазмұн 11-Литер (3-USGallons)
- Қол (сусын кез келген қолайлы) қысым жабдықтар ретінде әуе сорғы жұмыс
- Арнайы Backpack Cover: артқы енгізілген алюминий Struts бекемделуге құрылыс
- Оқшаулау Plus, сусындар контейнер үшін қосымша ISO қақпағы арқылы 3 сағат немесе одан да көп дейін
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * қараңыз мульфильм жоғарыда

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 479,00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 519,00
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Pro 19 Литер «газдалмаған сусындар»
көптеген жылдар, XL плюс мөлшері ретінде кәсіби сусындарды қызметі үшін түпкі ұялы выдачного үшін дәлелденген. Атап айтқанда, сенімді
және берік жоғары оқшаулау (3 сағатқа дейін) рюкзак құрылыс. ыстық және суық None-газдалған сусындар барлық түрлерін босатуға
қолайлы.

Мобильді сусындар
қызметінің XL-нұсқа!

Стандартты түймесін түртіңіз
Illustration: Өнім None-газдалған
сусындар үшін мүмкіндіктері

Premium Tap

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 72 х W 35 х D 35 см
- Салмағы (жүктелмеді): 8,5 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 63 х L 77,5 см
- Кубогы Диспенсер: пластикалық Құм / Ақ, реттік кубоктармен 350-710 мл үшін жарамды.
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), гравитациялық-ФРЖ, мазмұны 19-Литер (5-USGallons)
- Арнайы Backpack Cover: артқы енгізілген алюминий Struts бекемделуге құрылыс
- Оқшаулау Plus, сусындар контейнер үшін қосымша ISO қақпағы арқылы 3 сағат немесе одан да көп дейін
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес
Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 489,00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 529.00
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Pro 19 Литер «газдалған сусындар»
көптеген жылдар, XL плюс мөлшері ретінде кәсіби сусындарды қызметі үшін түпкі ұялы выдачного үшін дәлелденген. Атап айтқанда, сенімді
және берік жоғары оқшаулау (3 сағатқа дейін) рюкзак құрылыс. газдалған және бірде-бір-газдалған сусындар, ыстық және суық барлық
түрлерін босатуға қолайлы.

Мобильді сусындар
қызметінің XL-нұсқа!

Стандартты түймесін түртіңіз
Illustration: Өнім газдалған сусындар
үшін мүмкіндіктері

Қол қысым жабдықтар ретінде әуе

Premium Tap

сорғы жұмыс
* өтініші бойынша одан әрі қысым жарақтары *

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 72 х W 35 х D 35 см
- Салмағы (жүктелмеді): 8,5 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 63 х L 77,5 см
- Кубогы Диспенсер: пластикалық Құм / Ақ, реттік кубоктармен 350-710 мл үшін жарамды.
- Сусындар Контейнер: AFG Container ҰК (болат), мазмұн 19-Литер (5-USGallons)
- Қол (сусын кез келген қолайлы) қысым жабдықтар ретінде әуе сорғы жұмыс
- Арнайы Backpack Cover: артқы енгізілген алюминий Struts бекемделуге құрылыс
- Оқшаулау Plus, сусындар контейнер үшін қосымша ISO қақпағы арқылы 3 сағат немесе одан да көп дейін
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес
Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 559.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 599.00
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Kombi 2x 11 Литер «газдалмаған сусындар»
Кәсіби сусындар қызмет үшін Мобильді ағызу жүйесі. Сіз рюкзактар жүйесінен сусындар 2 түрлерін ұсынуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда,
сенімді және берік жоғары оқшаулау (3 сағатқа дейін) рюкзак құрылыс. Нұсқа, бірде-бір-газдалған сусындар мөлшерлеу үшін жарамды ыстық
және суық болып табылады.

Стандартты түймесін түртіңіз

Illustration: Өнім None-газдалған
сусындар үшін мүмкіндіктері

Premium Tap
2 бөлек оқшауланған сусын
контейнерлерді 11-литрлік

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 52 х W 52 х D 32 см
- Салмағы (жүктелмеді): 11,0 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 44 х L 91 см
- Кубогы Диспенсер: пластикалық Құм / Ақ, реттік кубоктармен 350-710 мл үшін жарамды.
- Сусындар Container (2x): AFG Контейнер ҰК (болат), гравитациялық-ФРЖ, мазмұны 11-Литер (3 АҚШ-галлоны)
- Арнайы Backpack Cover: артқы енгізілген алюминий Struts бекемделуге құрылыс
- Оқшаулау Plus, сусындар контейнер үшін қосымша ISO қақпағы арқылы 3 сағат немесе одан да көп дейін
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес
Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 529.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 609.00
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Kombi 2x 11 Литер «газдалған сусындар»
Кәсіби сусындар қызмет үшін Мобильді ағызу жүйесі. Сіз рюкзактар жүйесінен сусындар 2 түрлерін ұсынуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда,
сенімді және берік жоғары оқшаулау (3 сағатқа дейін) рюкзак құрылыс. Version газдалған және бірде-бір-газдалған сусындар, ыстық және суық
барлық түрлерін мөлшерлеу үшін жарамды болып табылады.

Стандартты түймесін түртіңіз

Illustration: Өнім газдалған сусындар
үшін мүмкіндіктері

Premium Tap

2 бөлек оқшауланған сусын
контейнерлерді 11-литрлік

Қол қысым жабдықтар ретінде әуе
сорғы жұмыс

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 52 х W 52 х D 32 см
- Салмағы (жүктелмеді): 11,0 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 44 х L 91 см
- Кубогы Диспенсер: Құм / Ақ, пластик, реттік шыныаяқ 350-710 мл үшін жарамды
- Сусындар Container (2x): AFG Контейнер ҰК (болат), мазмұн 11-Литер (3 АҚШ-галлоны)
- Қол Эйр сорғы қосу жұмыс. қысым жабдықтар ретінде Т-ағытпасы (сусын кез келген қолайлы)
- Арнайы Backpack Cover: артқы енгізілген алюминий Struts бекемделуге құрылыс
- Оқшаулау Plus, сусындар контейнер үшін қосымша ISO қақпағы арқылы 3 сағат немесе одан да көп дейін
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 619.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 699.00
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Kombi 2x 15 Литер «газдалмаған сусындар»
бір-біріне тәуелсіз қаңырап бос екі пластикалық контейнерлер (PE) бар Мобильді ағызу жүйесі. Бұл ықшам сусын сөмкесі моделімен, екі
түрлі сусындар бір мезгілде берілуі мүмкін. Нұсқа құю None-газдалған сусындар, ыстық және суық қолайлы болып табылады. Жоғары және
салмағы төмен жүктеме қуаты асқынбаған сусын қызмет сақтандыруға. Тез толтырып, басталу қызмет мүмкіндік ...

пластиктен жасалған екі
контейнерлер сусындар әрбір 15
литр Шағын сусын сөмкесі,

Стандартты түймесін түртіңіз

Illustration: Өнім None-газдалған
сусындар үшін мүмкіндіктері

Premium Tap

Жеңіл рюкзак Жоғары
жүктеме

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:

өтініші бойынша болуы!
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-Tex
- Стандартты Түсі: қызыл немесе қара
- Backpack Dimension: H 52 х W 36 х D 40 см
- Салмағы (жүктелмеді): 5,2 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 43,5 х L 87,5 см
- Кубогы Диспенсер: Құм / Ақ, пластик, реттік шыныаяқ 350-710 мл үшін жарамды
- Сусындар Container (2x): Азық-түлік / сусындар қолайлы пластикалық (PE), мазмұны 15 Литер
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 329.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 409,00
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Kombi 2x 15 Литер «газдалған сусындар»
бір-біріне тәуелсіз қаңырап бос екі пластикалық контейнерлер (PE) бар Мобильді ағызу жүйесі. Бұл ықшам сусын сөмкесі моделімен, екі түрлі
сусындар бір мезгілде берілуі мүмкін. Нұсқа құю None-газдалған сусындар, ыстық және суық қолайлы болып табылады. Жоғары және
салмағы төмен жүктеме қуаты асқынбаған сусын қызмет сақтандыруға. T-муфта бар әуе сорғы пайдаланған кезде, рюкзактар, ол сондай-ақ,
газдалған сусындар мөлшерлеу үшін жарамды болып табылады.

СО2 жұмыс істеу үшін, сондай-ақ қолайлы ауа
сорғыны қолдану арқылы!

Стандартты түймесін түртіңіз

Illustration: Өнім газдалған сусындар
үшін мүмкіндіктері

Жеңіл рюкзак Жоғары
жүктеме

Premium Tap

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:

өтініші бойынша болуы!
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-Tex
- Стандартты Түсі: қызыл немесе қара
- Backpack Dimension: H 52 х W 36 х D 40 см
- Салмағы (жүктелмеді): 5,2 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 43,5 х L 87,5 см
- Кубогы Диспенсер: Құм / Ақ, пластик, реттік шыныаяқ 350-710 мл үшін жарамды
- Сусындар Container (2x): Азық-түлік / сусындар қолайлы пластикалық (PE), мазмұны 15 Литер
- Қол Эйр сорғы қосу жұмыс. қысым жабдықтар ретінде Т-ағытпасы (сусын кез келген қолайлы)
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Жабдық ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / бірлігі: EUR 418.00

Жабдық ҚҚС. Premium Tap

Бағасы / бірлігі: EUR 498.00
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Kombi 2x 5 Литер «STILL немесе игристое Сусындар»
оқшаулаумен сусындар сөмкесі (1-2 сағатқа дейін). рюкзактар өнімдерін екі түрін қызмет көрсету үшін. суық сусындар жақсырақ қолайлы.
бірде-бір-газдалған сусындар ауырлық-ФРЖ операция, қосымша қысым жабдықтарды пайдалану қажет емес. Газдалған сусындар Босатылу,
қосымша қысым жабдықтар пайдаланылуы тиіс. T-муфта бар механикалық Эйр сорғы осы мақсаттар үшін ең қолайлы әдіс болып табылады.
жылдам сусын қызметі үшін мінсіз!

2 сусын түрлерін қызмет ету

бір рюкзактар ...

Illustration: Өнім

Illustration: Өнім
ешқайсысы газдалған сусындар

газдалған сусындар үшін

үшін мүмкіндіктері

мүмкіндіктері
... мүмкіндігінше қолайлы

суық сусындар!

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс / Қара
- Backpack Өлшемдері: H 36 х W 31 х D 28 см
- Салмағы (жүктелмеді): 2,0 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 30,5 х L 64,5 см
- Кубогы Диспенсер: Мөлдір, пластик, реттік шыныаяқ үшін жарамды 120-300 мл
- Сусындар Container (2x): Азық-түлік / сусындар қолайлы пластикалық (PE), мазмұны 5 Литер
- Қол Эйр сорғы қосу жұмыс. қысым жабдықтар ретінде Т-ағытпасы (сусын кез келген қолайлы)
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Жабдық «газдалмаған сусындар»

Бағасы / бірлігі: EUR 239.00

Жабдық «газдалған сусындар»

Бағасы / бірлігі: EUR 329.00
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Drink-Pack-Fun 5 Литер «газдалмаған /
газдалған сусындар»
кез келген қызықты жағдайға қолайлы орташа оқшаулаумен Қарапайым сусын сөмкесі,. суық сусындар жақсырақ қолайлы. әлі күнге дейін
сусындар, босату Gravity-ФРЖ арқылы жұмыс істейді - ешқандай қосымша қысым аксессуарлары қажет. газдалған сусындар бар рюкзактар
пайдаланғанда, Мини-Air-сорғы қысым Көмекші ретінде пайдаланылуы керек.

Illustration: Өнім газдалған сусындар

Illustration: Өнім None-газдалған

үшін мүмкіндіктері

сусындар үшін мүмкіндіктері

Мини-Air-сорғысымен операциясы

қысым жабдықтар ретінде

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-Tex
- Стандартты Түсі: Сұр / Қара (қалғандары қор кейбір ҚЫЗЫЛ)
- Backpack Өлшемдері: H 36 х W 27 х D 17 см
- Салмағы (жүктелмеді): 1,2 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 31 х L 46 см
- Сусындар Container (2x): Азық-түлік / сусындар қолайлы пластикалық (PE), мазмұны 5 Литер

- иық (200 мл кубоктармен үшін қолайлы) бойынша кубогының иегері
- СО2 жұмыс істеуі үшін қажетті: Mini-әуе-сорғы (механикалық, қолмен операция)

Жабдық «газдалмаған сусындар»

Бағасы / бірлігі: EUR 79.00

Жабдық «газдалған сусындар»

Бағасы / бірлігі: EUR 99.00

19

Супермаркет 5 литрлік Сыра-құтысын Тарап-Pack ...
қарапайым сусын сөмкесі, орташа оқшаулау (Drink-Pack-Fun сияқты сөмкесі) бар, супермаркет 5 литрлік Сыра-құтысын пайдалануға болады.
Жеткізу ҚҚС. қамыт, сыра болады, стандартты бір жақ пернесін түртіңіз қосылған сусын желісі мен қысым жабдықтар ретінде Mini-Air-сорғы
үшін түрту болады.

ЕСКЕРТУ!

WECOMATIC резеңке тығынмен ғана сыра Бидоны пайдалануға болады!

WECOMATIC резеңке-стопор

Жеткізу көлемі Тарап-Pack 5-литр
ALU Сыра мүмкін

Ausstattung / Technische Daten:

* Сыра Can енгізілген жоқ *
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-Tex
- Стандартты Түсі: Сұр / Қара
- Backpack Өлшемдері: H 36 х W 27 х D 17 см
- Салмағы (жүктелмеді): 0.8 кг
- Жарнама Surface (көрінетін фольга беті): H 31 х L 46 см
- Ағызу Жинағы: бір қолмен белгішесін, опускной, Mini әуе сорғы бекіткенде болады (ортасында жоғарыда суретті қараңыз)
- Becherhalterung А.М. Schultergurt (идеалды für 200 мл Trinkbecher
- иық (200 мл кубоктармен үшін қолайлы) бойынша кубогының иегері

Бағасы / бірлігі: EUR 89.00
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Rocket Tower - Single 3 Литер
Ракета Tower бірыңғай оқиғаны тамақтандыру үшін бөлектеңіз болып табылады. пластикалық (PE) жасалған бір айнымас сусындарды түтіктің, түтіктің мазмұны
3 литр жабдықталған. ішкі салқындату (IceTube) қоса алғанда, және құрылғыны түрту, бұл жеңіл рюкзак көз-тұтқышы болып табылады және ...

жабық Event-Кейтеринг үшін кепілдік айналымы!

Сіздің бренд сурет
оңтайлы ұсынылған

Мұз-Tube тек 2 литр
сыйымдылығы бірге пайдалану үшін

сусын түтік

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс / Қара
- Backpack Өлшемдері: H 60 х W 32 х D 11 см
- Сусындар түтік ұзындығын: (литріне калибрлеу) 70 см және кран бірге қамтылған сусын желісі
- Мұз-түтік ұзындығын: 60 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 1,7 кг

- Жарнама Surface: 1x H 54 х L 10 см және 1x H 14 х L 23 см
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Бағасы / бірлігі: EUR 189.00
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Rocket Tower - Twin 2x 3 Литер
Ракета Tower бірыңғай оқиғаны тамақтандыру үшін бөлектеңіз болып табылады. пластикалық (PE) жасалған екі айнымас сусындарды түтік, Әр түтікке
мазмұнына 3 литр жабдықталған. ішкі салқындату (IceTube) қоса алғанда, және құрылғыны түрту, бұл ультра жеңіл рюкзак көз-тұтқышы болып табылады және
...

жабық Event-Кейтеринг үшін кепілдік айналымы!

Сіздің бренд сурет
оңтайлы ұсынылған

Мұз-Tube тек 2 литр
сыйымдылығы бірге пайдалану үшін

сусын түтік

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс / Қара
- Backpack Өлшемдері: H 60 х W 32 х D 11 см
- Сусындар түтік ұзындығын: (литріне калибрлеу) 70 см және кран бірге қамтылған сусын желісі
- Мұз-түтік ұзындығын: 60 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 2,7 кг

- Жарнама Surface: 1x H 54 х L 10 см және 1x H 14 х L 23 см
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (L шамамен. 140 см) * Бейнеленген емес

Бағасы / бірлігі: EUR 299.00
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Twin Pack - Бидоны & шишалары Backpack
оқшауланған Twin Pack азық-түлік және азық-түлік емес сектордың 500 мл, сондай-ақ буып өнімдер тамаша ұялы тарату коммерциялық
консерві банкілері және бөтелкелер үшін жүйе (ПЭТ немесе шыны) құрайды. Мінсіз толықтырады және жылжыту және сату мүмкіндіктерін
арттыру қолайлы. Easy Толтыру & Handling!

Twin Pack шыныаяқ үшін қызмет ететін үшін сусын, рюкзактар айналдыруға болады.
Тек шешімдер мен бағасының бізге сұраңыз.

15 банка немесе бөтелкелер үшін тиеу
қуаттылығы 2 камералық құрылғы

500 мл әрбір дейін

бос контейнер көму үшін қалдықтар
қаптан Twin Pack

Икемді ауысымдылар жарнама
хабарлары!

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс
- Backpack Өлшемдері: H 60 х W 35 х D 30 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 4,0 кг

- Жарнама Surface (артқы жағы): H 52 х W 30 см
- 22 см W 2x H 38 X: Surface Жарнама
-

Жеткізушінің алжапқышы ҚҚС. 3 Алдыңғы қалтасынан (материалдық және рюкзактар, бірдей Color)

- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (суретте көрсетілмеген). Қалдықтарды Сөмке (жоғарғы сол жақ суретте).

Бағасы / бірлігі: EUR 249.00

(Қалдықтарды Сөмке - Бағасы / Unit EUR 39.00)
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BT4002 - жеткізушінің науасына кеңесі қақпағы бар
Оқшауланған жеткізушінің науа қосымшалар кең ауқымды үшін жарамды болып табылады. Жоғары сапалы материалдар мен шеберлігі тұрақтылықты және
беріктігін қамтамасыз етеді. Алынбалы лифт дейін кері көлденең реттелетін иық жастықшамен қақпағы, иық белбеу жүйесі, жоғары киген жайлылықты
қамтамасыз ету. Қызмет көрсету керек-жарақтары немесе ақша мнут үшін екі бүйір қалтасынан тыс. Алдыңғы және қақпағы (ішінде) жарнама мақсатын
безендірілген болады. балмұздақ өнімдерін тарату үшін, сондай-ақ қолайлы қақпағы бар науаны пайдаланған кезде!

банка, бөтелкелер және шыныаяқ
тұрақтандыру үшін 15-тесік кірістіру

Эргономикалық иық бау жүйесі

Hole Ø 70 мм, биіктігі 50 мм

реттелетін иық жастықшамен

Инлей (бөлме бөлгіш), науа
тәртіпті сақтайды

жарнамалық хабарлардың
толығымен ауыстырмалы Көтеру қақпағы

Икемді өзгерту

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: (50 дана беттен басқа түстер мүмкін) Күміс
- Науа Өлшемдері: H 20 х W 39 х D 39 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 2,2 кг

- Таза Көлем: 25 Литер
- Жарнама Surface (алдыңғы): H 13 х W 69 см
- (Қақпақтың ішінде) жер үсті Жарнама: H 12 х W 31 см
- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (суретте көрсетілмеген).

әшекейлеу бар жабдықтар (бөлме бөлгіш) Бағасы / бірлігі: EUR 139.00

15-тесік кірістіру

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00
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BT4003 - Қақпақты отырып жеткізушінің науасындағы кеңесі XL
Оқшауланған жеткізушінің науа қосымшалар кең ауқымды үшін жарамды болып табылады. Жоғары сапалы материалдар мен шеберлігі тұрақтылықты және
беріктігін қамтамасыз етеді. Алынбалы лифт дейін кері көлденең реттелетін иық жастықшамен қақпағы, иық белбеу жүйесі, жоғары киген жайлылықты
қамтамасыз ету. Қызмет көрсету керек-жарақтары немесе ақша мнут үшін екі бүйір қалтасынан тыс. Алдыңғы және қақпағы (ішінде) жарнама мақсаттары үшін
безендірілген болады. Кезде балмұздақ өнімдерін тарату үшін, сондай-ақ қолайлы қақпағы бар науаны пайдалану!

500 мл банка & бөтелкелер бірге пайдалану үшін әсіресе қолайлы!

банка, бөтелкелер және шыныаяқ
тұрақтандыру үшін 15-тесік кірістіру

Hole Ø 70 мм, биіктігі 50 мм

Эргономикалық иық бау жүйесі
реттелетін иық жастықшамен

жарнамалық хабарлардың

Инлей (бөлме бөлгіш), науа

Икемді өзгерту

тәртіпті сақтайды

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: (50 дана беттен басқа түстер мүмкін) Күміс
- Науа Өлшемдері: H 30 х W 39 х D 39 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 3,0 кг

- Таза Көлем: 40 Литер
- Жарнама Surface (алдыңғы): H 23 х W 69 см
- (Қақпақтың ішінде) жер үсті Жарнама: H 12 х W 31 см
- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (суретте көрсетілмеген).

әшекейлеу бар жабдықтар (бөлме бөлгіш) Бағасы / бірлігі: EUR 149.00

15-тесік кірістіру

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00
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BT4001 - Қақпақты отырып жеткізушінің науа Classic
Жоғары сыйымдылығы жеткізушінің науа, термо-оқшауланған, қосымшалар үшін кең ауқымды. Жоғары сапалы материалдар мен шеберлігі тұрақтылықты
және беріктігін қамтамасыз етеді. Алынбалы лифт дейін кері көлденең реттелетін иық жастықшамен қақпағы, иық белбеу жүйесі, жоғары киген жайлылықты
қамтамасыз ету. Қызмет көрсету керек-жарақтары немесе ақша мнут үшін екі бүйір қалтасынан тыс. Алдыңғы және қақпағы (ішінде) жарнамалық
мақсаттарда безендірілген болады. Кезде балмұздақ өнімдерін тарату үшін, сондай-ақ қолайлы қақпағы бар науаны пайдалану!

Жоғары сыйымдылығы жеткізушінің науа

оқшаулаумен

Инлей (бөлме бөлгіш) сақтайды

науа опрятный

24-тесік кірістіру

жарнама икемді өзгерту

Hole Ø 70 мм, биіктігі 50 мм

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: (50 дана беттен басқа түстер мүмкін) Күміс
- Науа Өлшемдері: H 23 х W 57 х D 41 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 2,8 кг

- Таза Көлем: 45 Литер
- Жарнама Surface (алдыңғы): H 14 х W 50 см
- (Қақпақтың ішінде) жер үсті Жарнама: 2x H 50 см W 20 х
- (Жағы қаптар) Surface Жарнама: 34 см W 2x H 12 х
- Қосымша: Промо-Flagg ҚҚС. телескоп таяқша (суретте көрсетілмеген).

әшекейлеу бар жабдықтар (бөлме бөлгіш) Preis / Stück: EUR 179.00
24-тесік кірістіру

Preis / Stück: EUR 29.00
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EVT2010 - балмұздақ-Сөмке ҚҚС. 2 салқындату элементтері
Термо-оқшауланған балмұздақ-Сөмке енгізілген екі салқындату элементтері бар. Икемді 4-бөлігі камералық бөлімшесі ішіндегі екі жағы сыртын,
тоқыма қорғау реттелетін иық белдемді қалта. Ауа райы жағынан қорғау және магниттік застежка бар Көтеру қақпағы. балмұздақ немесе басқа
мұздатылған өнімдерді тарату үшін тамаша.

Weather- / Интерференция

қорғаныс

Ice Cream үшін тамаша

бөлу

4-бөлігі камералық құрылғы

2 салқындату элементтері, оның ішінде

жарнама икемді өзгерту

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Truck брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: (50 дана беттен басқа түстер мүмкін) Күміс
- Сөмке Dimension: H 37 х W 25,5 х D 25 см
- Салмағы (қоса элементтері салқындату.): 3,2 кг (Салмағы сыз элементтері 1,4 кг салқындату.)
- Таза Көлем: 20 Литер
- Жарнама Surface (алдыңғы): H 15,5 х W 33 см

Сөмке қосу. 2 VAMUS салқындату элементтері

Бағасы / бірлігі: EUR 129.00

Элемент -21 ° C, 28x20x2 см салқындату VAMUS Бағасы / бірлігі: EUR 12.00
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EB4003 - Жылжымалы қақпақты бар балмұздақ сататын Box
Эргономикалық жеткізушінің науа үлгісін, жақсы оқшаулау көбік материалдық панельдер қос қабатты жобаланған. 4-балдық иық бау жүйесімен
жабдықталған. Практикалық жылжымалы қақпағы (алынбалы), ішкі алдын температураның тез жоғалуына және оңтайлы өңдеуді қамтамасыз етеді.

Балмұздақ және мұздатылған өнімдер үшін тамаша!

Сырғымалы қақпағы, 4 балдық
иық балмұздақ-науа
бау және фольга-қап

Балмұздақ-науа жабдықталады.
Фольга-қап және жылжымалы қақпағы

Эргономикалық 4-балдық

иық бау

Сырғымалы қақпағы ауыстырмалы

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
Стандартты Түсі: Ақ Материал:
PE пластмассалар

Dimension тыс: L60cm H22,5cm х D33cm Dimension ішін х:
шамамен: L55cm H19,5cm D29cm нетто-сату көлемі X X. 31
Литер Салмағы (толтырылмаған): шамамен. 3,4 кг
Жарнама Surface (алдыңғы): жапсырма немесе икемді жарнама өндірме үшін алдыңғы фольгамен безендірілген болады.

Балмұздақ-науа ҚҚС. Сырғымалы қақпағы және 4-балдық бау:

Бағасы / бірлігі: EUR 189.00

Сепараторлар (3 дана жинағы):

Бағасы / бірлігі: EUR 9.00

(L59 H16,5 см х ішіндегі) фольга-Сөмке L63,5 H16,5 см х

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00
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VB4004 - Vendor сататын Box
Эргономикалық өз салмағы өте жеңіл оңай сақтау пластмассадан жасалған жеткізушінің науа үлгісін, жобаланған. 4-балдық иық бау жүйесімен
жабдықталған. мүмкін мұз текшелері тауарларды салқындату!

-

Икемді қолданылатын Жеткізуші Науа барлық-пластиктен жасалған -

Illustration жабдықталады. Фольга-Сөмке

сепараторлардың жоқ Illustration

Illustration ҚҚС. икемді жарнама
безендіру фольга-Сөмке

16-тесік кірістіру Illustration

екі сепараторлардың Суреттер

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
Стандартты Түсі: Қара Материал:
PE пластмассалар

Dimension тыс: L60cm / H18cm / D33cm Dimension ішінде:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm нетто-сату көлемі: шамамен. 28
Литер Салмағы (толтырылмаған): шамамен. 2,3 кг
Жарнама Surface (алдыңғы): жапсырма немесе икемді жарнама өндірме үшін алдыңғы фольгамен безендірілген болады.

Жеткізуші науа ҚҚС. 4-балдық иық бау:

Бағасы / бірлігі: EUR 139.00

16-тесік кірістіру:

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00

Сепараторлар (3 дана жинағы):

Бағасы / бірлігі: EUR 9.00

(L59 H16,5 см х ішіндегі) фольга-Сөмке L63,5 H16,5 см х

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00
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Ноутбук-жақтаушысы - қолда бар екі өлшемдері
артқы кесіп реттелетін иық белдеуін жүйесімен дәптерлер / ноутбук, үшін ыңғайлы, мобильді жұмыс жастықшасы. ілгіштерді және одан кең
тартқыштармен XL нұсқасы. Эргономикалық құрылыс. Жинақтағы Velcro жолақтар жұмыс алаңы және кепілдік оңтайлы өңдеу Құрылғыны
бекітіңіз.

«- 18» құрылғылар 15

Ноутбук-Supporter Стандартты

«- 14» құрылғылар 11

Сурет Standard Version

ноутбук-жақтастары XL

Сурет XL нұсқасы

Белдікке жүйесі Стандартты моделі

Белдікке жүйесі XL моделі

Стандартты (құрылғылар 11 «-14») арналған жабдық / Техникалық деректер

- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс / Қара
- Dimension: L 35 D 35/37 х H 4 см х
- Салмағы: 0,8 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 59.00

XL арналған жабдықтар / Техникалық деректер (құрылғылар 15 «-18»)

- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс / Қара
- Dimension: L 45 D 40/44 х H 5 см х
- Салмағы: 1,0 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 69.00
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LaptopSupporterBag - 1 моделі 2
ноутбук / ноутбук үшін Жұмсақ жағдайда, бірнеше оңай қадаммен мобильді жұмыс үстел айналдыруға болады. Кең, кері кесіп погон тұрақтылық пен
жайлылықты қамтамасыз етеді. Жинақтағы Velcro жолақтар жұмыс алаңы және кепілдік оңтайлы өңдеу үшін ретімен бекітіңіз. Қақпақтың фольга-Сөмке
ішінде жарнамалық мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін.

істі жүргізу және ...

реттелетін иық түйреуіш Wide

Мобильді Жұмыс-Desk

иықбау

және Ноутбук / ноутбук
11-қап сипа «-18»

Velcro жолақтар жұмыс үстелінде
құрылғысын тұрақтандыру

бірінде ... ұялы жұмыс үстелі

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Стандартты Түсі: Күміс / Қара
- Dimension: L 40 х D 39 / 35,5 х H 9 см
- Салмағы: 1,6 кг
- Surface Жарнама (фольга-Сөмке): H 30 х W 34 см

Бағасы / бірлігі: EUR 109.00
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Promotion Сөмке - жеке жарнамалық мүмкіндігі
Функционалдық, көптеген реттелетін және жұмсақ, жайлы иық белбеу берік жүк брезент жасалған, қолданыстағы Иық-дорба жақты. сыртынан
алдыңғы және мұқабасына қағаз кірістіру жеке жарнамалық әшекейлер.

Inside-қарау
Promotion Сөмке

басқа түспен жетімді, сондай-ақ
саны 100-ден дана!

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: брезентпен (641 COMPLAN Original)
- Түсі: Күміс / Көк / жасыл / сары
- Сөмке Dimension: L 40 х H 30 х D 12 см
- Салмағы: 0,8 кг
- Таза Volume: 12 Литер
- Surface Алдыңғы / Cover Жарнама: H 25 х W 38 см

Бағасы / бірлігі: EUR 39.00

32

PP8001 - табло Pack (Walking Billboard)
құрылыс тұрақтандыру үшін алюминий-тиек бар ультра жеңіл рюкзак құрылыс. плакаттар / плакаттар өте тиімді, ұялы таныстыру үшін.
салдарынан locationindependent жарнама хабарламаның жоғары көріну, үлкен-ауданы тұсаукесері. Жеткізу үш алдыңғы-қалталары бар
жеткізушінің алжапқыш кіреді. Тасымалдаушы т.б. өнім үлгілерін, үнпарақтар, таратуға тегін қолды бар

жарнамалық хабарламаның
Жылдам өзгерту

үнпарақтар, үлгілері, парақшалар және
т.б. үш алдыңғы-қалталары бар
жеткізушінің алжапқышы

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Dimension: L 64 х D 28 см Вт 126 х
- Түсі: Silber / Қара
- Материал: брезентпен ((641 COMPLAN Original)
- Үш алдыңғы қалтасына (түсті және табло Pack сияқты материалдық бірдей) бар жеткізушінің алжапқышы
- Көрінетін Жарнама Ауданы (артқы жағы): H 119 х W 83 см (шамамен DIN A0.)
- Көрінетін Жарнама Ауданы (Aloft): H 41 х W 57 см
- Салмағы: шамамен. 5,2 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 189.00
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Сыра-Tower Original 3 & 5 Литер
кез келген дерлік сусын үшін қолайлы Қатты үстелдің үстіңгі диспенсері, (жоғары-пайыздық спирт қоспағанда). мөлдір пластмасса кран бар қазіргі
заманғы дизайн. Beverage түтік 360, литріне калибрлеу бар, мызғымас поликарбоната ° бұрылу мүмкіндігі. Берік негіз жарнамалық мақсатта
пайдаланылатын және информерлер безендірілген болады.

IceTube (Ішкі-салқындату)

Image Сыра-Tower 3 Литер

Tube 360 ° айналу мүмкіндігі бар

3 & 5 Литер Tower

Жоғары сапалы мөлдір түртіңіз

Сусындар түтік мызғымас
поликарбоната

Нұсқа 3 Литер (бөлшектер жоқ .: / 3 ZS2005)

Бағасы / бірлігі: EUR 119.00

Жалпы биіктігі: 90 см / Салмағы: 4,0 кг
Нұсқа 5 Литер (бөлшектер жоқ .: ZS2005 / 5

Бағасы / бірлігі: EUR 129.00

Жалпы биіктігі: 125 см / Салмағы: 4,4 кг

Accessories Қосымша ...
Элемент (IceTube) Ішкі суытуды
мұз текшелер мен сумен толтырылған, ол оларды сұйылтып жоқ ұзақ Балғын үшін сусындар сақтайды. мұз кесектерін жыпылықтаған бірге
пайдаланғанда, көңіл дәрежесі айтарлықтай арттырады ...

Тармақ № .: ZS2105 / 3 Литер Бағасы / бірлігі: EUR 17.00
Тармақ № .: ZS2105 / 5 Литер Бағасы / бірлігі: EUR 19.00
IceBullet (мұз текшелерін insted 3 Литер Tube үшін) 3 дана /
Set суретте емес

3 Бағасы / жинағы: EUR 7.00

5 дана / 5 Литер Tube үшін Set

5 Бағасы / жинағы: EUR 10.00

Тазалау Щетка ( ) Суретте емес
Тармақ № .: ZS2108
3 литрлік сусын түтік

Preis / Stück EUR: 12.00

5 литрлік сусын түтік

Preis / Stück EUR: 14.00
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TRITON «Classic» 5 Литер
Кесте-Top-Диспенсер ... үш крандар бастап бір мезгілде сусын құю! көмірқышқыл газы (мүмкіндігінше суық) немесе онсыз, сусындарды барлық түрлерін
түрту үшін қолайлы. Жеткізу ҚҚС. тазалау щетка, тамшылатып-науа, мұндай фишкалар, сэндвич және т.б. сияқты тағамдар блогын және науаны
салқындату

материалдар мен шикізат реттеу (ЕО) № 10/2011 сақтауға және пайдаланылған
Реттеу (ЕО) № 1935/2004 және азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды болып табылады!

калибрлеу 3 & 5 Литер
Beverage Контейнер

TRITON Classic 5 Литер

Блоктау салқындату

мысалы Чипсы, Сандвичи т.б.
тiске басар, үшін науа

берік Негізгі

Классикалық тамшылатып-науа

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
-

Материал: Пластик (азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды)

- Жалпы биіктігі: 62 см
- Мазмұны: 5 Литер
- Негізгі Диаметрі: 39 см
- Snack-науа Диаметрі: 25 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 3,7 кг

-

өтініші бойынша Аксессуарлар

Бағасы / бірлігі: EUR 139.00
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TRITON «Promo» 5 Литер
Кесте-Top-Диспенсер ... үш крандар бастап бір мезгілде сусын құю! көмірқышқыл газы (мүмкіндігінше суық) немесе онсыз, сусындарды барлық
түрлерін түрту үшін қолайлы. Жеткізу ҚҚС. , Щетка тазалау сияқты чипсы, сэндвич және т.б. сияқты тағамдар блогын және науаны салқындату

материалдар мен шикізат реттеу (ЕО) № 10/2011 сақтауға және пайдаланылған
Реттеу (ЕО) № 1935/2004 және азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды болып табылады!

калибрлеу 3 & 5 Литер Beverage

Snack науа

Контейнер 5 Литер

TRITON Promo 5 Литер

Блоктау салқындату

берік Негізгі

бұрандамен Tap

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
-

Материал: Пластик (азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды)

- Жалпы биіктігі: 60 см
- Мазмұны: 5 Литер
- Snack-науа Диаметрі: 25 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 2,7 кг

-

өтініші бойынша Аксессуарлар

Бағасы / бірлігі: EUR 109.00
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TRITON «Sky» 5 Литер
Кесте-Top-Диспенсер ... үш крандар бастап бір мезгілде сусын құю! көмірқышқыл газы (мүмкіндігінше суық) немесе онсыз, сусындарды барлық
түрлерін түрту үшін қолайлы. Жеткізу ҚҚС. мұз текшелері (сондай-ақ блокты салқындату қалауы жарамды) және осындай чипсы, сэндвич және
т.б. сияқты тағамдар науа үшін щетка, Мұз-Төбе тазалау

материалдар мен шикізат реттеу (ЕО) № 10/2011 сақтауға және пайдаланылған
Реттеу (ЕО) № 1935/2004 және азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды болып табылады!

SKY 5 Литер ҚҚС. Мұз Tube

SKY 5 Литер (толтырылмаған)

мұз текшелері үшін

Мульти-Tap жүйесі үш құю
крандар

Блок (опциялы салқындату
элементі) салқындату

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
-

Сусындар Контейнер 5 Литер: Пластикалық (азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды)

-

мұз текшелері арналған мұз-Tube: Пластик (азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды)

- Жалпы биіктігі: 89,7 см
- Ені: 31,9 см
- Мазмұны: 5 Литер
- Науа Диаметрі: 25 см
- Қашықтық Tap / базасы: 21,5 см
-

Салмағы (толтырылмаған): 2,8 кг

-

өтініші бойынша Аксессуарлар

Бағасы / бірлігі: EUR 119.00
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Элемент саны: 4160S кубогы Диспенсер,
пластмасса, Clear (Small)
Жаңа Flip кубогы бірге берілген (406 мм, RIM диаметрі 57-73 мм, 90-150 мл өлшемдері Кубогы үшін өздігінен реттелетін жоғарғы жүктелген және
гравитациялық тамақтандырып, кесе алмастан қайта толтыру береді түтік ұзындығы Classic Шағын кубогы Диспенсер, мөлдір көк, қабырға) құрылғысын, бір
тоқтата тұру тіреуішінің

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Пластик
- Түсі: Мөлдір (тазалау)
- Tube ұзындығы: 406 мм
- Реттік кубогы өлшемдері үшін: 90-150 мл,
- 57-73 мм: RIM диаметрі
- Салмағы: 0,3 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 18.00

Элемент саны: 3165M кубогы Диспенсер,
пластмасса, Clear (Орташа)
Жаңа Flip кубогы қабырғаға бірге берілген (жоғарғы жүктелген және гравитациялық тамақтандырып өзін-өзі реттеу кубогы үшін 120-300 мл, RIM диаметрі 64-83
мм, құбыр ұзындығы 508 мм өлшемдері, кесе алмастан қайта толтыру береді Classic Орташа кубогы Диспенсер, мөлдір көк, ) құрылғысын, бір тоқтата тұру
тіреуішінің

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: Пластик
- Түсі: Мөлдір (тазалау)
- Tube ұзындығы: 508 мм
- RIM диаметрі 120-300 мл,: 64-83 мм реттік кубогы
өлшемдері үшін
- Салмағы: 0,4 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00
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Элемент саны: 4410M
Кубогы Диспенсер, пластикалық, құм (Орташа / Large)
кез келген дерлік қолдану үшін Pull-түрі Beverage кубогы Диспенсер. мызғымастығын полиэтилен, түсі құм немесе қызыл (сұрау бойынша) түскен материалдық, тостаған
350-710ml өлшемдері үшін, өзін-өзі реттеу, жоғарғы жүктелген және гравитациялық тамақтандырып, RIM диаметрі 82-98mm, (қабырғаға құрылғыны, екі тоқтата тұру
тетігімен берілген) құбыр ұзындығы 597mm .

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
- Материал: полиэтилен (пластик)
- Стандартты Түсі: Құм
- Tube ұзындығы: 597 мм
- RIM диаметрі 350-710 мл,: 82-98 мм реттік кубогы
өлшемдері үшін
- Салмағы: 0,5 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 39.00

* өтініші бойынша аз кубогы өлшемдері үшін Диспенсер!

Элемент саны: 3250S кубогы Диспенсер, тот
баспайтын болаттан жасалған «Small»
Шағын кубогы Диспенсер, тот баспайтын болаттан жасалған, тостаған 180-350 мл, RIM диаметрі 70-86 мм, құбыр ұзындығы 406 мм өлшемдері үшін, өзін-өзі реттеу, жоғарғы жүктелген
және гравитациялық тамақтандырып, (қабырғаға бірге берілген құрылғыны орнату, бір тоқтата тұру)

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
-

Материал: Тот баспайтын болат

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 406 мм
- Кәдеге жарату үшін кубогы өлшемдері: RIM диаметрі
180-350 мл,: 70-86 мм

- Салмағы: 0,6 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 46.00
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Код саны .: 4200M кубогы Диспенсер, тот
баспайтын болаттан жасалған «Орташа»
Орташа кубогы Диспенсер, тот баспайтын болаттан жасалған, тостаған 120-300 мл, RIM диаметрі 70-86 мм, құбыр ұзындығы 597 мм өлшемдері үшін, өзін-өзі реттеу, жоғарғы жүктелген
және гравитациялық тамақтандырып, (қабырғаға бірге берілген құрылғыны орнату, екі суспензиялар)

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
-

Материал: Тот баспайтын болат

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- RIM диаметрі 120-300 мл,: 70-86 мм реттік кубогы
өлшемдері үшін
- Салмағы: 0,7 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 54.00

Элемент саны: 4400L кубогы Диспенсер, тот
баспайтын болаттан жасалған «Large»
Үлкен кубогы Диспенсер, тот баспайтын болаттан жасалған, жоғарғы жүктелген және гравитациялық тамақтандырып, өзін-өзі реттеу, кубогы үшін 350-710 мл, RIM диаметрі 82-98
мм, құбыр ұзындығы (қабырға құрылғыны, екі суспензия тетігімен берілген) 597 мм өлшемдері.

Өнім ерекшеліктері / Техникалық деректер:
-

Материал: Тот баспайтын болат

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- RIM диаметрі 350-710 мл,: 82-98 мм реттік кубогы
өлшемдері үшін
- Салмағы: 0,8 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 59.00
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Мульти Мақсаты кубогы Диспенсер, St.- Steel «Орташа / Large / XL»
Кубогы Диспенсер, тот баспайтын болаттан жасалған бір реттік CUPS қағаз немесе пластик үшін, Chrome қақпағы бар, жоғарғы жүктелген және
гравитациялық-тамақтандырды. үлестіргішін RIM диаметрі кубогының RIM диаметріне бұрауышпен немесе тиынмен отырып реттеуге болады. (Екі суспензиялар)
монтаждау қабырғаға құрылғы, оның ішінде жеткізу.

3200M (Орташа)
Техникалық деректер:

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- 180-300 мл, RIM диаметрі Ø: 56-81 мм
тостаған өлшемдері үшін

- Салмағы: 0,7 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 58.00

* ** **

3400L (Large)
Техникалық деректер:

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- 350-710 мл, RIM диаметрі Ø: 70-98 мм
тостаған өлшемдері үшін

- Салмағы: 0,8 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 62.00

* ** **

3500XL (X-Large)
Техникалық деректер:

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- 950-1360 мл, RIM диаметрі Ø: 101-123 мм
тостаған өлшемдері үшін

- Салмағы: 1,0 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 76.00
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көктем «Орташа / Large / XL» бар кубогы Диспенсер Санкт-Steel
реттік CUPS қағаз немесе пластик үшін көктемде, тот баспайтын болаттан, бар кубогы Диспенсер. Кубогының RIM диаметрі бұрандалы жүргізуші немесе
тиынмен реттеуге болады. (Екі суспензиялар) монтаждау қабырғаға құрылғы, оның ішінде жеткізу. Кубогы Диспенсер, көлденең тік немесе 45 орнатуға
болады °.

3200EV-М
Техникалық деректер:

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- 180-300 мл, RIM диаметрі Ø: 56-81 мм
тостаған өлшемдері үшін

- Салмағы: 1,1 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 85.00
*****

3400EV-L
Техникалық деректер:

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- Кубогы өлшемдері үшін: RIM диаметрі Ø бар
350-710 мл,: 70-98 мм

- Салмағы: 1,2 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 92.00
*****

3500EV-XL
Техникалық деректер:

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
- 950-1360 мл, RIM диаметрі Ø: 101-123 мм
тостаған өлшемдері үшін

- Салмағы: 1,3 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 110.00
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Кесте-Top Тірек
597 мм құбыр ұзындығы мен екі суспензиялар 4 қақпағы / кубогы диспенсерге дейін үстелдің үстіңгі стенд, хром / болат құрылыс.

3604S

тек Stand

ҚҚС Stand. кубогы Диспенсеры
және Қақпақ Диспенсер

Техникалық деректер:

- Түсі: Chrome
- Биіктігі: 914 мм
- Негізгі RIM диаметрі: 254 мм
- Салмағы: 3,5 кг

Баға (тек Stand) өлшем
бірлігі: EUR 185.00

* оң көрсетіп Жоғарыдағы сурет 3604S қоса
тұра. тостаған диспенсері 2x 3200M, 1x 3400L,
қақпағы диспенсері 1x 3402DH

Бағасы ҚҚС. Жабдық
бірлігі: EUR 432.00

Қақпақ Диспенсер Тот баспайтын болат
(Екі қақпағы өлшемдері үшін) Қақпақ диспенсері, тостаған қақпақтарды үшін жарамды, тот баспайтын болат мұздалған. (Екі суспензиялар) монтаждау қабырғаға құрылғы, оның
ішінде жеткізу.

3402DH

Техникалық деректер:

- Түсі: Күміс (Санкт-Steel)
- Tube ұзындығы: 597 мм
-

173-710 мл: тостаған өлшемдері үшін

- Салмағы: 1,3 кг

Бағасы / Unit EUR 69.00
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AFG сусындар Контейнер ҰК, тот баспайтын болаттан жасалған

5 литрлік, 11-литрлік, 19-литрлік
AFG сусындар Контейнер ҰК, 5 литрлік, 11-литрлік және 19-литрлік сыйымдылығы, саңылаудың қақпағын бойынша редукционды клапан бар контейнер қақпағы,
жоғарғы тұтқасына резеңке ұстаушы базалық,. гравитациялық нұсқасында, резервуарда (жанынан шығыс) төменгі жағында қосымша жүзеге клапан бар.

RP1104 / 5 (5 L

/ 11 RP1104 (11 L

/ 19 RP1104 (19 L

Мазмұны)

мазмұны)

мазмұны)

Техникалық деректер:

Техникалық деректер:

Техникалық деректер:

- Материал: St.-Steel DIN 1.4301

- Материал: St.-Steel DIN 1.4301

- Материал: St.-Steel DIN 1.4301

- Биіктігі: 23,5 см

- Биіктігі: 42,5 см

- биіктігі: 63,5 см

- Rim Диаметрі: 21.3cm (+/- 1cm)

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

- Rim Диаметрі: 21.3cm (+/- 1cm)

- Салмағы: 2.26 кг

- Салмағы: 2,7 кг

- Салмағы: 3.4 кг

Бағасы / бірлігі: EUR 99.00

Бағасы / бірлігі: EUR 109.00

Бағасы / бірлігі: EUR 119.00

19 Литер

11 Литер

5 Литер
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AFG сусындар Контейнер ҰК, тот баспайтын болаттан жасалған 5
литрлік, 11-литрлік, 19-Литер «Gravity орындау»
AFG сусындар Контейнер ҰК, 5 литрлік, 11-литрлік және 19-литрлік сыйымдылығы, саңылаудың қақпағын бойынша редукционды клапан бар контейнер қақпағы,
жоғарғы тұтқасына резеңке ұстаушы базалық,. гравитациялық нұсқасында, резервуарда (жанынан шығыс) төменгі жағында қосымша жүзеге клапан бар.

RP1104 / 5GV (5 Литер)

RP1104 / 11GV (11 Литер)

RP1104 / 19GV (19 Литер)

сусындарды шланг, оқшаулау, қақпағы, түртіңіз

сусындарды шланг, оқшаулау, қақпағы, түртіңіз

сусындарды шланг, оқшаулау, қақпағы, түртіңіз

және жалғастырғыш толық жеткізіледі

және жалғастырғыш толық жеткізіледі

және жалғастырғыш толық жеткізіледі

Техникалық деректер:

Техникалық деректер:

Техникалық деректер:

- Материал: St.-Steel DIN 1.4301

- Материал: St.-Steel DIN 1.4301

- Материал: St.-Steel DIN 1.4301

- Биіктігі: 23,5 см

- Биіктігі: 42,5 см

- биіктігі: 63,5 см

- Rim Диаметрі: 21.3cm (+/- 1cm)

- Rim Диаметрі: 21.3cm (+/- 1cm)

- Rim Диаметрі: 21.3cm (+/- 1cm)

- Салмағы: 2,78 кг

- Салмағы: 3,1 кг

- Салмағы: 3,9 кг

ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Бағасы / Unit: EUR 129.00

Бағасы / Unit: EUR 139.00

Бағасы / Unit: EUR 149.00

ҚҚС. Premium Tap Бағасы /

ҚҚС. Premium Tap Бағасы /

ҚҚС. Premium Tap Бағасы /

Unit: EUR 169.00

Unit: EUR 179.00

Unit: EUR 189.00

19 Литер

11 Литер

5 Литер
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Пластикалық контейнерлер сусындар (PE) Gravity
нұсқасы 5 литрлік & 15-литрлік
пластикалық контейнерлер сусындар пайдаланылатын материалдар мен шикізат 1935/2004 жылғы № реттеу (ЕО) № 10/2011 және реттеу (ЕО) сәйкес келуі
және азық-түлік / сусындар бірге пайдалану үшін жарамды болып табылады!

RP1104 / 15GVP (15 л)
ыстық және суық сусындар пайдалануға болады.

RP1104 / 5GVP (5 L)
суық сусындар жақсырақ қолайлы. элемент

Basic15 литрлік & Combi 2x 15 литрлік үшін қолайлы. DPF100 & DPD200 үйлесімді.

RP1000 / SDT
Стандартты Tap
... сусын шланг, оқшаулау, қақпағы, түртіңіз және
жалғастырғыш жиынтықта жеткізіледі

Техникалық деректер:

Техникалық деректер:

- Материал: Пластик (PE)

- Материал: Пластик (PE)

- Биіктігі: 43,5 см

- Биіктігі: 32 см

- Ені: 28 см

- Ені: 19 см

- Тереңдігі: 16,5 см

- Тереңдігі: 11,5 см

- Салмағы: 1,2 кг

- Салмағы: 0,6 кг

ҚҚС. Стандартты түймесін түртіңіз

Тек Стандартты Tap

Бағасы / Unit: EUR 59.00

жабдықталған

ҚҚС. Premium Tap Бағасы /

Бағасы / бірлігі: EUR 39.00

Unit: EUR 99.00

Бағасы / бірлігі: EUR 29.00

RP1000 / ДЕХ
Premium Tap
... сусын шланг, оқшаулау, қақпағы, түртіңіз және
жалғастырғыш жиынтықта жеткізіледі

Бағасы / Uni .: EUR 69,00
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CO2 бар сусындар үшін қысым Аксессуарлар ...

RP1101SF

Элемент RP1101SF & RP1102HIWI 11
литрлік контейнер хатыңызға

СО2-газ цилиндр
. . . техникалық бекіту, Ø 60,3 мм,

Элемент RP1101SF (CO2Gas
цилиндр, болат, 500 г)

ұзындығы 401 мм, салмағы 2,17 кг
айналмалы клапаны бар сұр

Бағасы / бірлігі: EUR 39.00

RP1102HIWI
Mini СО2-реттегіш 3 бар
. . . Қорғауыш клапаны бар, «манометр, тоқтату
клапаны, қысымды желісімен толық емес
қайтару құрылғыны ҰК жалғастырғыш 7/16
жұмыс.

Бағасы / бірлігі: EUR 69.00

Элемент RP1102GN & сода Club

Элемент RP1102HIWI
Mini-реттегіш CO2 3 бар

СО2-цилиндр қоса тіркеледі
11-литрлік контейнер

RP1102GN
СО2-реттегіш 0-3 бар,
... а Мұндай «сода клубы» және «ТДҰА Stream»
деп сода көпіршікті құрылғылардың алюминий
СО2 клапаны бөтелкелер үшін жарамды штурвала
арқылы djustable. ықтимал дүкендерде бөтелкенің
алмасу. Ракета Pack болат контейнерлерде
бойынша қолайлы желісі мен жалғастырғыш
байланысты, дайын.

Сода-клубының элемент

Бағасы / бірлігі: EUR 110.00

RP1102GN СО2-реттегіш
Шөлмек (алюминий)

RP1000 / КДТ
реттеу бұрандамен

Элемент RP1000 / КДТ

компенсаторлардың Tap
сусын рюкзакта CO2- газ баллоны пайдаланған
кезде ... бұл түртіңіз міндетті болып табылады.
болат контейнерлер үшін ғана пайдаланылуы
мүмкін!

Бағасы / бірлігі: EUR 129.00
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«None-газдалған» қысым Керек-жарақтар жəне
«Газдалған» сусындар Ыстық & Суық

RP1113 / PP
Қол жұмыс істейтін ауа сорғы, 8 «,
Chrome, ҚҚС. Обойма. және т.б. сыра, кола,
шарап, шырын, су, сондай-ақ барлық
ішімдіктер мөлшерлеу кезінде мөлшерлеу
қысым жасау үшін пайдаланылады

тиісті рюкзак модель үшін
коннекторлары бар толық жеткізіледі.
Сорғы-бабына қосылған
Premium 11-литрлік

Бағасы / бірлігі: EUR 79.00

RP1113 / PP-T
Air сорғы жоғарыда сипатталғандай,
бірақ бірге T-қосқышы, 2 контейнерлер
сусындар қосылу үшін.

тиісті рюкзак модель үшін
коннекторлары бар толық жеткізіледі.

Бағасы / бірлігі: EUR 99.00

T-Connector әуе сорғы

T-Connector бар сорғы қоса тіркеледі
мақала Kombi 2x 15-литрлік үшін

JP2201
Mini Air-сорғы, өнім DPF100 және P2003
жылы CO2 бар сусындар үшін мөлшерлеу
қысым жасау үшін.

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00

Mini Air-сорғы
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Құю жабдығы ...

RP1107
Жобасы Сыра толтыру Жинағы

емес қайтару клапаны бар СО2-реттегіш 0-6 / 3 барында,
CO2 шланг байланысты, жағдайды ушықтырып
жалғастырғыш (Түзу, себетке әдепкі не құрама), сусын
желісі қоса тұратын. муфта және сниффера клапан ҰК,
7/16 «.

Бағасы / бірлігі: EUR 270.00

RP1106
Алдын-ала Mix Soft Drink толтыру Жинағы

. . . сусын өндіретін премикс ушықтырып бастап
зымыран пакеттері сусын контейнерлерді
толтыру. Set қысым желісі қоса байланысты
дайын ысырмалар бар цилиндр мазмұны
индикаторы, бар Қорғауыш клапаны бар
СО2-реттегіш 010/7 барында, тұрады. ҰК қара
және сниффера клапанын ҰК 7/6 «орны бар
емес қайтару клапаны және сусындар желісі.
Өтініші бойынша CC-ответвителя қол жетімді!

Бағасы / бірлігі: EUR 220.00

RP1109
PE-HD 9507 жылғы құю-шұңқыр, Ø 16 см,
. . . Ракеталық дәстүрлі емес толтыру желісі
байланысы бар шұңқыр қолмен ашу арқылы
сусын контейнерді пакеті. көбіктенетін
азайтады!

Бағасы / бірлігі: EUR 20.00
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толтыру жабдықтар

RP1108
Құйылуын желісі Сыра / Pre-Mix
Set сусын желісі (шамамен. 2 метр),
жалғастырғыш ҰК қара, snifter клапан ҰК, 7/16
«тұрады. Таңдау бойынша флеш-суыту
байланысты немесе қосылу түрту клапаны
UNEX шланг қысқышы үшін сақинаны 5/8 «бар.

Бағасы / бірлігі: EUR 79.00

RP1110
Snifter-Valve ҰК, 7/16 «
(Техникалық өзгерістерді ескере отырып)

Бағасы / бірлігі: EUR 49.00

Қосымша жабдықтар: ҚҚС. құйылуын
желісі (элемент RP1108)
Зымыран пакеттері контейнерде
KEG бастап толтыру үшін

RP1105 / PP
жұмыс pistonpump қолмен
Picnic-сорғы
... KEG, толық металл нұсқасы монтаждау
үшін. Тікелей сыра KEG сөл немесе зымыран
пакеттері ыдысқа ауыстыру. сыра сыра KEG
суытып, Connect пикник-сорғы жарамды
ушықтырып ответвителя және сыра бочонок
қосылыңыз. Fresh сыра өзінде түртіңіз
шығады.

Әдетте жазық фитингтер ушықтырып ответвителя бірге
жеткізіледі. басқа фитингтер түрі қажет болса,
бұйрығымен бізге хабарлаңыз сұраймыз!

Бағасы / бірлігі: EUR 129.00
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Әртүрлі зымыран пакеттері Accessories ...

TP3201
Кубогы Холдинг Құрылғы

сабынан / жоқ ... қайта пайдалануға жарамды
шыныаяқ 500 мл. Сыйымдылығы шамамен. 15-20
CUPS. кез келген дерлік сусын рюкзактар хип
белдеуін бекітілуі мүмкін. Балама диспенсері
шешім рет пайдалынатын кубоктар пайдаланған
кезде.

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00

TP3101
қалдықтарды Сөмке

... бос қалбыр / бөтелкелер кәдеге жарату
үшін, мақала Twin-Pack үшін қолайлы. Easy
орнату және босату. Жеңіл, су және балшық
бездіретін материал.

Түсі: Қара (нейлон)
Dimension: H47 х W41 х D22 см Салмағы
(толтырылмаған): 0,7 кг
Twin-Pack қосу. қалдықтарды Сөмке

Twin-Pack қосу. қалдықтарды Сөмке

Twin-Pack бойынша промо-Flag

Pro 11 литрлік науқандық-Flag

Бағасы / бірлігі: EUR 39.00

RP2012 / ҚҚ
телескоп полюсіне Flag
Ауа райының, телескоп полюсіне сигнал түсті
икемді Promo туы шамамен, болаттан
жасалған. 140 см ұзындығы, 2x DIN A4
ауыстырылатын жарнама деко қалтасымен
фольга. ұзағынан жолағы кескен.

Түс: Neon сары немесе жасыл мөлшері:
40/26 см х 36 см Материал: нейлон / тоқыма
маталар Салмағы: шамамен 200 г

Бағасы / бірлігі: EUR 39.00
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Әртүрлі зымыран пакеттері Accessories ...

RP1115
Жеткізушінің алжапқышы,

қызмет керек-жарақтары, ақша мнут,
қосалқы кубоктармен және т.б. үшін үш
жомарт қалта бөлінеді

Түсі: Күміс
Материал: Жүк брезентпен Dimension: H24 х
W52 х D7 см Net көлемі: шамамен. 12 Литер
Салмағы (толтырылмаған): 200 г

Бағасы / бірлігі: EUR 19.00

RP1116
Көлік муфта оқшаулағыш
Қақпағы бар. контейнер RP1104 / 11
(стандартты және гравитациялық) үшін
қолайлы.

Түсі: Қара
Материал: нейлон / көбік Материалдар
Dimension: H 41 см, Ø 26 см Салмағы: 680
г

Бағасы / бірлігі: EUR 29.00
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Зымыран пакеттері Ережелер мен шарттар
Суреттер: Біз біздің орналастырылған мақала түрінде, функциялары мен жабдықтарды өзгерістер енгізуге құқығын өзіне қалдырады.

Жеткізу және ҚҚС: Тиеп экс сату кеңсесі Frankfurt / Main плюс жарғылық ҚҚС болып табылады. (Қазіргі уақытта 19%) жеткізу және буып-түю, сондай-ақ
ақ.

Жеткізу және төлеу: Егер өзгеше келісілмесе, біздің шот-фактура барлық алдыңғы фактуралар төленген жағдайда, 30 күн ішінде байланысты таза болып табылады. Жаңа Тұтынушылар
үшін тек қана алдын-ала төлем немесе жеткізу арқылы жеткізу бойынша қолма-қол ақша болып табылады.

Жеткізілім уақыты: әдетте тәртіппен алғаннан кейін 3-5 күн ішінде Standard мақалалар мен шағын мөлшерде. Біз қысқа жеткізу талаптарын
орындауға тырысады, алайда, олар біз үшін сақталған.
Арнайы тапсырыстар: Егер мүмкін болса, алайда, ұзақ жеткізу уақыты мен қосымша шығындар Қосымша ақы талап етіледі. Exchange мұнда алып тасталды.

арнайы тапсырыстар үшін жеткізу және төлеу: жалпы тәртібі құнының 50%, тапсырысты орналастыру кезінде. арнайы тапсырыстар жағдайда,
өндірістік ғана төмен алғаннан кейін төлеу басталады. жеткізуге дейін 50%. Қайтару және айырбас таңдамалы жасалған өнімдер үшін шығарылады

Жалға алымдар: өздерін плюс құқықтық ҚҚС түсініңіз. (Қазіргі уақытта 19%), буып-түю және тасымалдау шығындары. жалға бағасы жалға
тауарлар мен керек-жарақтары соңғы тазалау кіреді.
жалға тауарларды тиеп жiберу: UPS жеткізу қызметі немесе Frankfurt / Main сату кеңсесінде екіншісіне салыстырмалы кеме компаниясы
арқылы жүзеге асырылады. әйтпесе уағдаласпаса жалға тауарларды жеткізу, әдетте, жалға басталғанға дейін 1 жұмыс күні орын алады.

жалға беру бойынша жеткізу және төлеу: жалдау ақысы шот-фактураның күннен бастап 14 күн ішінде, жалға тауарларды қайтаруға кейін
байланысты. Біз жеңілдік жоқ, біздің жалға бағасы есептеледі, сондықтан кез келген аударымдарды беруге емес.

жалға тауарларды қайтару: жалға алушы уақтылы керек-жарақтары, оның ішінде жалға тауарларды қайтаруға міндеттенеді. Жалға заттар жалға
мерзім өткеннен кейін жоқ кейінірек 3 жұмыс күннен кешіктірмей жалға берушiге қайтарылуы тиіс. қайтару орындамаған жағдайда, әдепкі
алымдар әйтпесе мәлімделген болады.
Авторлық құқық: Компания Szabó зымыран пакеттері мысалы ретінде жеткізіледі құжаттарға авторлық және мүліктік құқықтарын бұзғаны үшін
жауапты болады: ешқандай міндеттеме әріппен, логотиптер, суреттер, фотосуреттер үшін қабылдануы мүмкін, негіздер бойынша Szabó зымыран
пакеттері қарсы және т.б. Барлық талаптар құқықтарын осындай бұзу тапсырыс берушінің тікелей көтередi.

бағасы: Жаңа баға тізімі пайда болған кезде, ескі бағасы тізімі оның қолданыс мерзімін жоғалтады. Сонымен қатар, біз байланысты нарықтық жағдайларға баға өзгерістер
енгізуге құқығын өзіне қалдырады.

Шағымдар: § 355 сәйкес тұтынушылар үшін күшін жою / қайтару (2) BGB мерзімі жүкқұжат / шот-фактура күнінен бастап 14 күн. Осы кезең ішінде,
пайдаланылмаған тауарлар олардың түпнұсқа қаптамасында бізге қайтарылуы мүмкін. Пайдаланылған тауарлар қайтару алынып тасталды! Тек
қайтарылған тауарлар тексергеннен кейін, тауарлардың құны қайтарылады. шығындарды түю және тасымалдау қайтарылмайды. қайтару
шығындар тұтынушы көтереді болады. керi қайтарып алынған немесе кәсіпкерлер және / немесе бизнес операторларымен операциялар бойынша
қайтару құқығы жоқ.

Көлік залал: Шағымдар жауапты жеткізу қызметі тек қана жасалған және залал туралы есептің арқылы өтеу үшін бар хабарлануы тиіс.

жауаптылық: Біз сияқты біздің мақалалар пайдалану арқылы келтiрiлген залал немесе еңсерілмейтін күш әсері салдарынан пайдасын ықтимал шығындар үшін жауапты
емес, қолайсыз ауа райы жағдайы, хабар-ошарсыз кеткен немесе жеткіліксіз оқытылған персонал, қоныс
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немесе залалды де жалға азайту үшін іс-шара, бар бекіту хабарсыз кеткен және т.б. жою ешқайсысы талаптары мұнда айтуға болады. жалға
элемент пайдалану алдында тексерілуі тиіс және кез келген шағымдар немесе бірдей кідіріссіз жалға берушіге хабарлануы тиіс. Шағымдар
кейіннен ескерілуі мүмкін емес алды. жалға элемент жалға меншігі болып табылады. жалға тауарларды қасақана бұзу немесе жоғалған
жағдайда, жалға алушы толық жауапты.

Кепілдік: дұрыс өңдеу материалдық немесе ақаулар туындаған ақауларды қарсы сатып алған күннен бастап 2 жыл. Жоқ кепілдік дұрыс қолданбаудың,
пайдалану немесе сақтау жағдайда талап, сондай-ақ жеке қайта өңделуін немесе переделок жағдайда.

атағы Сақтау: жеткізілген тауарлар толық төленгенге дейін біздің мүлікті қалады.
орындау орны: Frankfurt / Main операциялар нәтижесінде туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер бойынша орындау және юрисдикция келісілген
орны бізбен бірге жүзеге асырылады.

Компания туралы мәлімет:

Зымыран пакеттері сусындар Backpack Systems
Тіркелген иесі: Дежо Szabo Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt / Main, Германия
E-Mail: info@rocketpacks.de Телефон:
+49 (0) 69 95297708 Факс .: +49 (0) 69
95297709
Бизнес Нысан:
Beverage рюкзактар және Жеткізуші науалар өндіру және сауда
Банк туралы ақпарат:

Postbank AG, 60320 Франкфурт
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / БСН: PBNKDEFF
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