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Basic 15 Liter „nesycené nápoje“ 

Universal nápoje Batoh s dobrou izolací (až 2 hodiny). Batoh Cover totožná s modely Premium. Ale vybaven plastovým Nápojový zásobník 15 litru. 

Může být použit pro nesycené nápoje, teplá a studená. Levného startér nápoj batoh!

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

none-sycené nápoje 

Flexibilní reklama výzdoba 

papírové výtisky za fólií 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní barva: stříbrné nebo černé barvě 

- Batoh Rozměry: H 54 x Š 42 x D 22 cm 

- Hmotnost (není vložen): 3,8 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 44,5 x D 60 cm 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 120-300 ml 

- Nápojový zásobník: potraviny vhodný plast (PE), 15-L obsah 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 249.00 

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 289.00 
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Basic 15 Liter „sycené nápoje“ 

Universal nápoje Batoh s dobrou izolací (až 2 hodiny). Batoh Cover totožná s modely Premium. Ale vybaven plastovým Nápojový zásobník 15 litru. 

Může být použit pro nesycené nápoje, teplá a studená, tak i pro sycené nápoje. Levného startér nápoj batoh!

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

none-sycené nápoje 

Ruční vzduchové čerpadlo připojené k 

batohu postroj 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní barva: stříbrné nebo černé barvě 

- Batoh Rozměry: H 54 x Š 42 x D 22 cm 

- Hmotnost (není vložen): 3,8 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 44,5 x D 60 cm 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 120-300 ml 

- Nápojový zásobník: Potraviny vhodné plast (PE), 15-L obsah 

- Ruční vzduchové čerpadlo jako tlaková zařízení (vhodné pro jakýkoliv druh nápoje) 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * Bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 319.00 

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 359.00 
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Premium 5 Liter „nesycené nápoje“ 

Malá verze univerzálně použitelných nápojových batohů. Pevná, robustní nápoj batoh s nízkou hmotností a dobrou izolaci (až 2 hodiny). Může být 

použit pro všechny „ještě“ nápoje, teplá a studená. Vhodné pro nekomplikované a rychlé nápojový servis.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

none-sycené nápoje 

Flexibilní reklamní dekorace papírovou 

vložkou za fólií 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 36 x Š 31 x D 28 cm 

- Hmotnost (není vložen): 4,0 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 30,5 x 64,5 cm L 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 90-150 ml 

- Nápoj Container: AFG Kontejner NC (Steel), Gravity-Fed, obsah 5 litrů 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * viz obrázek výše

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 299.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 339.00 
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Premium 5 Liter „sycené nápoje“ 

Malá verze univerzálně použitelných nápojových batohů. Pevná, robustní nápoj batoh s nízkou hmotností a dobrou izolaci (až 2 hodiny). Může být 

použita k obsluze všech typů „sycené i nadále“ nápoje, teplá a studená. Vhodné pro nekomplikované a rychlé nápojový servis.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

sycené nápoje 

Flexibilní reklamní dekorace papírovou 

vložkou za fólií 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 36 x Š 31 x D 28 cm 

- Hmotnost (není vložen): 4,0 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 30,5 x 64,5 cm L 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 90-150 ml 

- Nápoj Container: AFG Kontejner NC (ocel), 5-litrový obsah 

- Ruční vzduchové čerpadlo jako tlaková zařízení (vhodné pro jakýkoliv druh nápoje) 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * viz obrázek výše

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 369.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 409.00 
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Premium 11 Liter „nesycené nápoje“ 

Absolutně pevný, robustní nápoj batoh s nízkou hmotností a dobrou izolaci (až 2 hodiny). Lze použít pro všechny typy „none-sycené nápoje“, teplých i 

studených. Vhodné pro nekomplikované a rychlé nápojový servis. Snadná manipulace, rychlé doplňování a čištění!

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

nevznikla-sycených nápojů 

Pohár Zásobník na jedno použití 

kelímků 120-300 ml 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 54 x Š 42 x D 22 cm 

- Hmotnost (není vložen): 5,5 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 44,5 x D 60 cm 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 120-300 ml 

- Nápoj Container: AFG Kontejner NC (Steel), Gravity-Fed, obsah 11 litrů (3 US-galony) 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 339.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 379.00 
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Premium 11 Liter „sycené nápoje“ 

Absolutně pevný, robustní nápoj batoh s nízkou hmotností a dobrou izolaci (až 2 hodiny). Lze použít pro všechny typy „sycenou a none-sycené 

nápoje“, teplá a studená. Vhodné pro nekomplikované a rychlé nápojový servis. Snadná manipulace, rychlé doplňování a čištění!

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

sycené nápoje 

Ruční vzduchové čerpadlo jako 

tlaková zařízení 

* Další tlaková výstroj na vyžádání * 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 54 x Š 42 x D 22 cm 

- Hmotnost (není vložen): 5,5 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 44,5 x D 60 cm 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 120-300 ml 

- Nápoj Container: AFG Kontejner NC (Steel), obsah 11 litrů (3 US-galony) 

- Ruční vzduchové čerpadlo jako tlaková zařízení (vhodné pro jakýkoliv druh nápoje) 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 409.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 449.00 
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Pro 11 Liter „nesycené nápoje“ 

Osvědčený po mnoho let, konečný mobilního dávkovacího zařízení pro profesionální nápojovým servisem. Obzvláště robustní, odolné a vysoce 

izolační (až 3 hodiny), batoh konstrukce. Vhodný pro univerzální aplikace výdej nevznikla-sycených nápojů, teplých i studených.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

nevznikla-sycených nápojů 

Pro 11-litr, zajišťuje profesionální 

vzhled značku 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 52 x Š 35 x D 35 cm 

- Hmotnost (není vložen): 6,5 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 43 x D 79 cm 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 120-300 ml 

- Nápoj Container: AFG Kontejner NC (Steel), Gravity-Fed, obsah 11 litrů (3-USGallons) 

- Speciální batoh Cover: zesílená konstrukce hliníkovými vzpěrami začleněných do zad 

- Izolace Plus, do 3 hodin nebo více přes další iso kryt pro nápojové nádoby 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední tašky (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * viz obrázek výše

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 409.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 449.00 



 

11 

Pro 11 Liter „sycené nápoje“ 

Osvědčený po mnoho let, konečný mobilního dávkovacího zařízení pro profesionální nápojovým servisem. Obzvláště robustní, odolné a vysoce 

izolační (až 3 hodiny), batoh konstrukce. Vhodný pro univerzální použití. Lze použít pro všechny typy nápojů „oxidem uhličitým a nikdo kysličníkem 

uhličitým, teplá a studená.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

sycené nápoje 

Pro 11-litr, zajišťuje profesionální 

vzhled značku 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 52 x Š 35 x D 35 cm 

- Hmotnost (není vložen): 6,5 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 43 x D 79 cm 

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 120-300 ml 

- Nápojový zásobník: AFG Kontejner NC (ocel), obsah 11 litrů (3-USGallons) 

- Ruční vzduchové čerpadlo jako tlaková zařízení (vhodné pro jakýkoliv druh nápoje) 

- Speciální batoh Cover: zesílená konstrukce hliníkovými vzpěrami začleněných do zad 

- Izolace Plus, do 3 hodin nebo více přes další iso kryt pro nápojové nádoby 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * viz obrázek výše

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 479.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 519.00 
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Pro 19 Liter „nesycené nápoje“ 

Osvědčený po mnoho let, konečný mobilní Vydávací zařízení pro profesionální nápojový servis jako XL plus velikosti. Obzvláště robustní, odolné a 

vysoce izolační (až 3 hodiny), batoh konstrukce. Vhodné dávkovat všechny typy nevznikla-sycených nápojů teplé a studené.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

nevznikla-sycených nápojů 

XL-Variant Mobile nápojový 

servis! 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 72 x Š 35 x D 35 cm 

- Hmotnost (není vložen): 8,5 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 63 x L 77,5 cm 

- Pohár Zásobník: písek / bílá, plast, vhodné pro jednorázové šálků 350-710 ml. 

- Nápoj Container: AFG Kontejner NC (Steel), Gravity-Fed, obsah 19 litrů (5-USGallons) 

- Speciální batoh Cover: zesílená konstrukce hliníkovými vzpěrami začleněných do zad 

- Izolace Plus, do 3 hodin nebo více přes další iso kryt pro nápojové nádoby 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 489.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 529.00 
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Pro 19 Liter „sycené nápoje“ 

Osvědčený po mnoho let, konečný mobilní Vydávací zařízení pro profesionální nápojový servis jako XL plus velikosti. Obzvláště robustní, odolné a 

vysoce izolační (až 3 hodiny), batoh konstrukce. Vhodný pro dávkování všech druhů sycených a none-sycené nápoje, teplá a studená.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

sycené nápoje 

Ruční vzduchové čerpadlo jako 

tlaková zařízení 

* Další tlaková výstroj na vyžádání *

XL-Variant Mobile nápojový 

servis! 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 72 x Š 35 x D 35 cm 

- Hmotnost (není vložen): 8,5 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 63 x L 77,5 cm 

- Pohár Zásobník: písek / bílá, plast, vhodné pro jednorázové šálků 350-710 ml. 

- Nápojový zásobník: AFG Kontejner NC (ocel), obsah 19-litrů (5-USGallons) 

- Ruční vzduchové čerpadlo jako tlaková zařízení (vhodné pro jakýkoliv druh nápoje) 

- Speciální batoh Cover: zesílená konstrukce hliníkovými vzpěrami začleněných do zad 

- Izolace Plus, do 3 hodin nebo více přes další iso kryt pro nápojové nádoby 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 559,00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 599.00 
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Kombi 2x 11 litrů „nesycené nápoje“ 

Mobilní výdejní systém pro profesionální nápojový servis. Umožňuje zobrazovat 2 typy nápojů z batohu systému. Obzvláště robustní, odolné a vysoce 

izolační (až 3 hodiny), batoh konstrukce. Verze je vhodná pro výdej nevznikla-sycených nápojů, teplých i studených.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

nevznikla-sycených nápojů 

2 odděleně izolované nápojové 

nádoby o objemu 11 litrů 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 52 x Š 52 x D 32 cm 

- Hmotnost (není vložen): 11,0 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 44 x D 91 cm 

- Pohár Zásobník: písek / bílá, plast, vhodné pro jednorázové šálků 350-710 ml. 

- Nápoj Kontejner (2x): AFG Kontejner NC (Steel), Gravity-Fed, obsah 11 litrů (3 US-galony) 

- Speciální batoh Cover: zesílená konstrukce hliníkovými vzpěrami začleněných do zad 

- Izolace Plus, do 3 hodin nebo více přes další iso kryt pro nápojové nádoby 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 529.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 609.00 
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Kombi 2x 11 litrů „sycené nápoje“ 

Mobilní výdejní systém pro profesionální nápojový servis. Umožňuje zobrazovat 2 typy nápojů z batohu systému. Obzvláště robustní, odolné a vysoce 

izolační (až 3 hodiny), batoh konstrukce. Verze je vhodná pro dávkování všech druhů sycených a none-sycené nápoje, teplá a studená.

standardní Tap 

Premium Tap 

2 odděleně izolované nápojové 

nádoby o objemu 11 litrů 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

sycené nápoje 

Ruční vzduchové čerpadlo jako 

tlaková zařízení 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: SILVER 

- Batoh Rozměry: H 52 x Š 52 x D 32 cm 

- Hmotnost (není vložen): 11,0 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 44 x D 91 cm 

- Pohár Zásobník: písek / bílá, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 350-710 ml 

- Nápojový zásobník (2x): AFG Kontejner NC (ocel), obsah 11 litrů (3 US-galony) 

- Ruční vzduchové čerpadlo vč. T-spojka jako tlakové zařízení (vhodný pro jakýkoli druh nápoje)

- Speciální batoh Cover: zesílená konstrukce hliníkovými vzpěrami začleněných do zad 

- Izolace Plus, do 3 hodin nebo více přes další iso kryt pro nápojové nádoby 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 619.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 699,00 
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Kombi 2x 15 litrů „nesycené nápoje“ 

Mobilní Dávkovači systém se dvěma plastových nádobách (PE), které mají být vyprázdněny nezávisle na sobě. S touto kompaktní nápoj batoh 

modelu, dva různé nápoje mohou být podávány současně. Verze je vhodná pro dávkování nevznikla-sycených nápojů, teplých i studených. Nízká 

hmotnost a vysoká nosnost pojistit nekomplikovaný nápojový servis. Rychle zaplní a začněme službu ...

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

nevznikla-sycených nápojů 

Kompaktní nápoj batoh se dvěma 

nápojových obalů každých 15 litrů, z 

plastu 

Lehký batoh vysokou 

nosností

Vlastnosti produktu / Technická data: 

Dostupnost na dotaz! 

- Materiál: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardní barva: červená nebo černá 

- Batoh Rozměry: H 52 x Š 36 x D 40 cm 

- Hmotnost (není vložen): 5,2 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 43,5 x 87,5 cm L 

- Pohár Zásobník: písek / bílá, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 350-710 ml 

- Nápojový zásobník (2x): Potraviny / nápoje vhodného plastu (PE), obsah 15 litrů 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 329.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 409.00 
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Kombi 2x 15 litrů „sycené nápoje“ 

Mobilní Dávkovači systém se dvěma plastových nádobách (PE), které mají být vyprázdněny nezávisle na sobě. S touto kompaktní nápoj batoh 

modelu, dva různé nápoje mohou být podávány současně. Verze je vhodná pro dávkování nevznikla-sycených nápojů, teplých i studených. Nízká 

hmotnost a vysoká nosnost pojistit nekomplikovaný nápojový servis. Při použití vzduchové čerpadlo s T-vazební, batoh je také vhodný pro dávkování 

sycené nápoje.

standardní Tap 

Premium Tap 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

sycené nápoje 

Pomocí vzduchové čerpadlo vhodné i 

pro provoz CO2!

Lehký batoh vysokou 

nosností

Vlastnosti produktu / Technická data: 

Dostupnost na dotaz! 

- Materiál: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardní barva: červená nebo černá 

- Batoh Rozměry: H 52 x Š 36 x D 40 cm 

- Hmotnost (není vložen): 5,2 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 43,5 x 87,5 cm L 

- Pohár Zásobník: písek / bílá, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 350-710 ml 

- Nápojový zásobník (2x): Potraviny / nápoje vhodného plastu (PE), obsah 15 litrů 

- Ruční vzduchové čerpadlo vč. T-spojka jako tlakové zařízení (vhodný pro jakýkoli druh nápoje)

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení vč. standardní Tap Cena / Jednotka: EUR 418.00

Zařízení vč. Premium Tap Cena / Jednotka: EUR 498.00 
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Kombi 2x 5 litrů „Still nebo šumivé nápoje“

Nápoj batoh s izolací (až do 1-2 hodin). Pro podávání dvou typů produktů z batohu. S výhodou vhodné pro studené nápoje. Gravity-Fed provoz 

nevznikla-sycené nápoje, není nutné používat další tlaková zařízení. Výdej sycených nápojů, další tlaková zařízení musí být provozován. Mechanický 

vzduchové čerpadlo s T-vazební je nejvhodnější metodou pro tento účel. Ideální pro rychlý nápojový servis!

Ilustrace: Produkt je k 

dispozici pro nevznikla sycených 

nápojů 

Podávat ze 2 druhů nápojů 

z jednoho batohu ...

... výhodně vhodné 

pro studené nápoje! 

Ilustrace: Produkt je k 

dispozici pro sycené nápoje 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original)

- Standardní Barva: Silver / Black

- Batoh Rozměry: H 36 x Š 31 x D 28 cm

- Hmotnost (není vložen): 2,0 kg

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 30,5 x 64,5 cm L

- Pohár dávkovač: Transparentní, plast, vhodné pro jedno použití kelímků 120-300 ml

- Nápojový zásobník (2x): Potraviny / nápoje vhodného plastu (PE), obsahu 5 litrů

- Ruční vzduchové čerpadlo vč. T-spojka jako tlakové zařízení (vhodný pro jakýkoli druh nápoje)

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Zařízení pro „Non-sycené nápoje“ Cena / Jednotka: EUR 239.00 

Zařízení „sycené nápoje“ Cena / Jednotka: EUR 329.00
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Drink-Pack-Fun 5 Liter „nesycené / 

perlivých nápojů“ 

Jednoduché nápoj batoh s mírným izolací, vhodný pro všechny zábavu příležitost. S výhodou vhodné pro studené nápoje. Pro nesycené nápoje, 

vyprázdnění pracuje přes Gravity-Fed - žádná další tlaková výstroj potřebná. Při použití batoh s sycených nápojů, Mini-Air-Pump je třeba provozovat 

jako tlakové příslušenství.

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

nevznikla-sycených nápojů 

Ilustrace: Produkt je k dispozici pro 

sycené nápoje 

Provoz s Mini-vývěva 

jako tlakové zařízení 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardní barva: šedá / černá (rest stock některé RED) 

- Batoh Rozměry: H 36 x Š 27 x D 17 cm 

- Hmotnost (není vložen): 1,2 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 31 x D 46 cm 

- Nápojový zásobník (2x): Potraviny / nápoje vhodného plastu (PE), obsahu 5 litrů 

- Držák nápojů na ramenním popruhu (ideální pro 200 ml kelímků) 

- Potřebný pro provoz CO2: Mini-air-Pump (mechanické, manuální provoz)

Zařízení pro „Non-sycené nápoje“ Cena / Jednotka: EUR 79,00 

Zařízení „sycené nápoje“ Cena / Jednotka: EUR 99.00
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Party-Pack pro 5 litrový Beer-Plechovky od obchodu ... 

prostý nápoj batoh, s mírným izolací (batoh jako Drink-PACK-Fun), může být použit pro 5-litrové Beer-Plechovky od supermarketu. Dodávka vč. může 

upnout a poklepáním na pivní plechovky, připojeného nápojového souladu s normou jednoručním Tap a Mini-vývěva jako tlakových zařízení.

POZNÁMKA! 

mohou být použity pouze plechovky od piva s pryžovou zátkou z WECOMATIC! 

Rozsah dodávky: Party-Pack pro 

5-litry ALU Pivo 

WECOMATIC kaučuku zátka 

Ausstattung / Technische Daten: 

* Pivo není součástí * 

- Materiál: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standardní barva: šedá / černá 

- Batoh Rozměry: H 36 x Š 27 x D 17 cm 

- Hmotnost (není vložen): 0,8 kg 

- Reklamní plocha (viditelný fólie povrch): H 31 x D 46 cm 

- Vydávací Set: jednou rukou tap, stoupací potrubí, může upnout, Mini vzduchové čerpadlo (viz obrázek nahoře uprostřed) 

- Becherhalterung am Schultergurt (ideální für 200 ml Trinkbecher 

- Držák nápojů na ramenním popruhu (ideální pro 200 ml kelímků) 

Cena / Jednotka: EUR 89.00 
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Rocket Tower - Single 3 Liter 

Rocket Tower Single je vrcholem pro cateringové služby. Vybaven jedním nerozbitného nápojové trubky z plastu (PE), obsah trubek 3 litry. Včetně 

vnitřním chlazením (IceTube) a vypouštěcím zařízením, to ultralight batoh je poutačem a ...

zaručena obrat pro vnitřní Event-Catering!

Váš image značky 

optimálně zastoupena 

Pro použití s Ice-Tube pouze 2 

litrů z 

nápoj trubice 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Silver / Black 

- Batoh Rozměry: H 60 x Š 32 x D 11 cm 

- Délka nápoje trubice: 70 cm (s kalibrací na litr) a součástí nápojového vedení s kohoutkem 

- Délka Ice-Tube: 60 cm 

- Hmotnost (prázdný): 1,7 Kg 

- Reklamní plocha: 1x H 54 x D 10 cm a 1 x H 14 x D 23 cm 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Cena / Jednotka: EUR 189.00 
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Rocket Tower - Twin 2x 3 Liter 

Rocket Tower Single je vrcholem pro cateringové služby. Vybavené dvěma nerozbitného nápojové trubky z plastu (PE), obsah každé zkumavky 3 litry. 

Včetně vnitřním chlazením (IceTube) a vypouštěcím zařízením, to ultralehký batoh je poutačem a ...

zaručena obrat pro vnitřní Event-Catering!

Váš image značky 

optimálně zastoupena 

Pro použití s Ice-Tube pouze 2 

litrů z 

nápoj trubice 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Silver / Black 

- Batoh Rozměry: H 60 x Š 32 x D 11 cm 

- Délka nápoje trubice: 70 cm (s kalibrací na litr) a součástí nápojového vedení s kohoutkem 

- Délka Ice-Tube: 60 cm 

- Hmotnost (prázdný): 2,7 Kg 

- Reklamní plocha: 1x H 54 x D 10 cm a 1 x H 14 x D 23 cm 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled hůl (L cca. 140 cm) * bez vyobrazení

Cena / Jednotka: EUR 299.00 
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Twin Pack - Plechovky a lahve Backpack 

Izolovaný oddělenými Pack je ideální mobilní distribuční systém pro komerční nápojové plechovky a lahve (PET nebo skla) až do 500 ml, jakož i 

balených produktů v odvětví potravinářského a nepotravinářského. Dokonale se hodí k doplnění a na podporu zvýšení a prodejních kapacit. Snadné 

plnění a manipulace!

The Twin Balíček může být přeměněn na nápojovém batohu pro servírování do šálků. 

Jen nás požádat o řešení a ceny. 

Twin balení s pytle na odpad pro likvidaci 

prázdného kontejneru 

Flexibilní výměnné reklamní 

sdělení! 

2 komora zařízení s nosností 15 

plechovky nebo láhve 

každý až 500 ml 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: stříbrná 

- Batoh Rozměry: H 60 x Š 35 x D 30 cm 

- Hmotnost (prázdný): 4,0 Kg 

- Reklamní ploše (zadní strana): H 52 x W 30 cm 

- Reklamní plocha: 2x H 38 x Š 22 cm 

- Prodejce zástěra vč. 3 přední kapsy (materiál a barva stejná jako batoh)

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled tyčinka (bez vyobrazení). Odpadní sáček (znázorněno vlevo nahoře).

Cena / Jednotka: EUR 249.00 (Waste Bag - Cena / Unit EUR 39.00) 
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Zásobník On Board Prodejce s víkem - BT4002 

Izolovaná Prodejce Zásobník je vhodný pro širokou škálu aplikací. Vysoce kvalitní materiály a zpracování zajistit stabilitu a odolnost. Vyjímatelná 

lift-up víko, bezpečnostní pás systém s nastavitelným ramenní vycpávkou v zadní křížem, zajišťují maximální komfort při nošení. Se dvěma bočními 

kapsami venku servisní příslušenství nebo peněz vařit. Přední a víko (vnitřní), mohou být zdobené reklamní účel. Při použití zásobník s víkem 

vhodný ik distribuci zmrzlinových výrobků!

popruh systém ergonomický ramenní 

s nastavitelný ramenní podložkou 

Lift-up víko zcela odnímatelný 

Flexibilní změna reklamních 

sdělení 

15-ti jamkové vložka pro stabilizaci 

plechovky, láhve a poháry 

Otvor Ø 70 mm, výška 50 mm 

Vložka (paraván), udržuje 

uklizený zásobníku 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Stříbrná (případné další barvy z množství 50 kusů) 

- Zásobník Rozměry: H 20 x Š 39 x D 39 cm 

- Hmotnost (prázdný): 2,2 kg 

- Čistý objem: 25 litrů 

- Reklamní ploše (vpředu): H 13 x W 69 cm 

- Reklamní ploše (uvnitř víka): H 12 x W 31 cm 

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled tyčinka (bez vyobrazení).

Zařízení s vložkou (separátoru místnosti) Cena / Jednotka: EUR 139.00 Zařízení s vložkou (separátoru místnosti) Cena / Jednotka: EUR 139.00 

15-ti jamkové Insert Cena / Jednotka: 19,00 EUR 
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Zásobník On Board XL Prodejce s víkem - BT4003 

Izolovaná Prodejce Zásobník je vhodný pro širokou škálu aplikací. Vysoce kvalitní materiály a zpracování zajistit stabilitu a odolnost. Vyjímatelná 

lift-up víko, bezpečnostní pás systém s nastavitelným ramenní vycpávkou v zadní křížem, zajišťují maximální komfort při nošení. Se dvěma bočními 

kapsami venku servisní příslušenství nebo peněz vařit. Přední a víko (vnitřní), mohou být zdobené pro reklamní účely. Při použití zásobník s víkem 

vhodná i pro distribuci zmrzlinových výrobků!

Zvláště vhodné pro použití s 500 ml plechovky a PET-lahve! 

popruh systém ergonomický ramenní 

s nastavitelný ramenní podložkou 

Flexibilní změna reklamních 

sdělení 

15-ti jamkové vložka pro stabilizaci 

plechovky, láhve a poháry 

Otvor Ø 70 mm, výška 50 mm 

Vložka (paraván), udržuje 

uklizený zásobníku

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Stříbrná (případné další barvy z množství 50 kusů) 

- Zásobník Rozměry: H 30 x Š 39 x D 39 cm 

- Hmotnost (prázdný): 3,0 Kg 

- Čistý objem: 40 litrů 

- Reklamní ploše (vpředu): H 23 x W 69 cm 

- Reklamní ploše (uvnitř víka): H 12 x W 31 cm 

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled tyčinka (bez vyobrazení).

Zařízení s vložkou (separátoru místnosti) Cena / Jednotka: EUR 149.00 Zařízení s vložkou (separátoru místnosti) Cena / Jednotka: EUR 149.00 

15-ti jamkové Insert Cena / Jednotka: 19,00 EUR 



 

26 

Zásobník Classic Prodejce s víkem - BT4001 

Vysoká kapacita Prodejce přihrádka, tepelně izolované, pro širokou škálu aplikací. Vysoce kvalitní materiály a zpracování zajistit stabilitu a odolnost. 

Vyjímatelná lift-up víko, bezpečnostní pás systém s nastavitelným ramenní vycpávkou v zadní křížem, zajišťují maximální komfort při nošení. Se 

dvěma bočními kapsami venku servisní příslušenství nebo peněz vařit. Přední a víko (vnitřní), mohou být zdobené pro reklamní účely. Při použití 

zásobník s víkem vhodná i pro distribuci zmrzlinových výrobků!

Flexibilní změna reklamy 

Vysoká kapacita Prodejce Tray 

s izolací 
Vložka (paraván) udržuje 

pořádek Tray 

24-ti jamkové Insert 

Otvor Ø 70 mm, výška 50 mm 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Stříbrná (případné další barvy z množství 50 kusů) 

- Zásobník Rozměry: H 23 x Š 57 x D 41 cm 

- Hmotnost (prázdný): 2,8 Kg 

- Čistý objem: 45 litrů 

- Reklamní ploše (vpředu): H 14 x W 50 cm 

- Reklamní ploše (uvnitř víka): 2x H 20 x Š 50 cm 

- Reklamní plocha (boční airbagy): 2x H 12 x W 34 cm 

- Volitelné příslušenství: Promotion-Flagg vč. Dalekohled tyčinka (bez vyobrazení).

Zařízení s vložkou (separátoru místnosti) Preis / kus: EUR 179,00 Zařízení s vložkou (separátoru místnosti) Preis / kus: EUR 179,00 

24-ti jamkové Insert Preis / kus: 29,00 EUR 
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EVT2010 - Ice-Cream-Bag vč. 2 chladicích elementů

Termo-izolované Zmrzlina-taška s dvěma chladicími prvky hotelu. Flexibilní 4-část komory rozdělení uvnitř, dvě boční kapsy vnější, nastavitelný 

ramenní popruh s ochranou textilií. Lift-up víko s ochranou proti povětrnostním vlivům na bocích a magnetickou sponou. Ideální pro distribuci zmrzliny 

nebo jiných mražených výrobků.

Povětrnostním / Interference 

Ochrana 

4-část komory zařízení 

Flexibilní změna reklamy 

Ideální pro Ice Cream 

Rozdělení 

Včetně 2 chladicích elementů 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Truck plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Stříbrná (případné další barvy z množství 50 kusů) 

- Taška Rozměry: H 37 x Š 25,5 x D 25 cm 

- Hmotnost (včetně chlazení Elements.): 3,2 Kg (. Hmotnost bez chladicích elementů 1,4 kg) 

- Užitný objem: 20 litrů 

- Reklamní ploše (vpředu): H 15,5 x Š 33 cm 

Bag vč. 2 VAMUS chladicích elementů Cena / Jednotka: EUR 129,00 

VAMUS Chladicí element -21 ° C, 28x20x2 cm Cena / Jednotka: 12,00 EUR VAMUS Chladicí element -21 ° C, 28x20x2 cm Cena / Jednotka: 12,00 EUR 
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EB4003 - Ice-Cream Automat Box s posuvným víkem 

Model zásobník Ergonomicky tvarovaná dodavatele, double-zděný s pěnovým materiálem panely pro lepší izolaci. Vybaveno 4-bodový ramenní 

popruh systému. Praktické posuvné víko (odnímatelné), zabraňuje ztrátě rychlý teplota v interiéru a zajišťuje optimální manipulaci.

Ideální pro zmrzliny a mražených výrobků!

Ergonomické 4-bod 

ramenní popruh 

Ice-Cream-Tray s posuvným 

víkem, 4-bodové rameno 

popruh a fóliový sáček 

Ice-Cream-Tray DPH. Fóliový 

sáček a posuvné víko

Posuvné víko odnímatelný

Vlastnosti produktu / Technická data:

Standardní Barva: bílá Materiál: 

PE plasty 

Rozměry vnější: L60cm x H22,5cm x D33cm Rozměry vnitřní: 

L55cm x H19,5cm x D29cm čistý objem: cca. 31 litrů Hmotnost 

(prázdný): cca. 3,4 kg

Reklama Surface (vpředu): Lze zdobí samolepky nebo přední fólie pro flexibilní reklamní vložky. 

Ice-Cream-Tray vč. posuvným víkem a 4-bodové popruh: Cena / Jednotka: EUR 189.00 

Separátory (sada 3 ks): Cena / Jednotka: EUR 9,00 

Fóliový sáček L63,5 x H16,5 cm (vnitřní L59 x H16,5 cm) Cena / Jednotka: 19,00 EUR 
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VB4004 - Vendor Automat Box 

Ergonomicky tvarovaná modelu zásobníku dodavatele, z umělé hmoty se snadno udržuje, velmi lehká ve své vlastní váhy. Vybaveno 4-bodový ramenní 

popruh systému. Chlazení zboží od ledových kostek je to možné!

- Flexibilní použitelné Vendor Zásobník z celoplastové -

Ilustrace DPH. Fólie-Bag Ilustrace bez separátorů 

Ilustrace s vložkou 16-ti jamkové 

Ilustrace s dvěma separátory 

Ilustrace vč. Fólie-Bag pro flexibilní 

reklamní dekoraci

Vlastnosti produktu / Technická data: 

Standardní Barva: černá Materiál: 

PE plasty 

Rozměry vnější: L60cm / H18cm / D33cm Rozměry vnitřní: 

L55,5cm / H17,5cm / D29cm čistý objem: cca. 28 litrů Hmotnost 

(prázdný): cca. 2,3 kg

Reklama Surface (vpředu): Lze zdobí samolepky nebo přední fólie pro flexibilní reklamní vložky. 

Vendor Zásobník vč. 4-bodový ramenní popruh: Cena / Jednotka: EUR 139.00 

16-ti jamkové Vložit: Cena / Jednotka: 19,00 EUR

Separátory (sada 3 ks): Cena / Jednotka: EUR 9,00 

Fóliový sáček L63,5 x H16,5 cm (vnitřní L59 x H16,5 cm) Cena / Jednotka: 19,00 EUR 
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Laptop-Fanoušek - dvě velikosti k dispozici 

Komfortní, mobilní pracovní podložka pro notebooky / laptopy, s nastavitelným systémem ramenního pásu přešel do zad. Verze XL s ramenní 

vycpávky a další širokými ramínky. Ergonomická konstrukce. Dodávané suchými zipy připevnit přístroj na pracovní podložku a zaručují optimální 

ovladatelnost.

Laptop-Supporter Standardní 

pro zařízení 11“ - 14“ 

Belt System Standardní model 

Obrázku Základní verze 

Image XL Version 

Laptop-Fanoušek XL pro 

zařízení 15“ - 18“ 

Belt System XL Model 

Vybavení / Technické údaje pro standardní (zařízení 11” -14" ) 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Silver / Black 

- Rozměry: L 35 x D 35/37 H x 4 cm 

- Hmotnost: 0,8 Kg Cena / Jednotka: 59,00 EUR 

Vybavení / Technické údaje pro XL (zařízení 15” -18" ) 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Silver / Black 

- Rozměry: L 45 x D 40/44 H x 5 cm 

- Hmotnost: 1,0 Kg Cena / Jednotka: EUR 69,00 
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LaptopSupporterBag - 2 v 1 modelu 

Polstrované pouzdro na notebook / laptop, může být přeměněn na mobilní pracovní stůl v několika jednoduchých krocích. Široký, vzadu zkříženými 

ramínky zajišťují stabilitu a pohodlí. Dodávané suchými zipy opravit sest na pracovní podložku a zaručují optimální ovladatelnost. Fólie-Bag uvnitř víka 

mohou být použity k reklamním účelům.

Kufřík a ... 

... Mobilní pracovní stůl v jednom 

Mobilní pracovní stůl a 

nosná taška na notebook / 

laptop 11“ -18“

Široké ramenní popruhy s 

nastavitelným ramenní vycpávky 

Přilnavé proužky stabilizovat 

zařízení na pracovní stůl 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Standardní Barva: Silver / Black 

- Rozměry: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm 

- Hmotnost: 1,6 Kg 

- Reklamní plocha (fóliový sáček): H 30 x W 34 cm 

Cena / Jednotka: EUR 109,00 
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Promotion Bag - možnost individuální reklamní 

Funkční, mnoho oboustranný použitelné Shoulder-Bag, vyroben z odolného kamionu s plachtou s pohodlný ramenní popruh, nastavitelné a 

polstrované. Individuálně propagační dekorace s papírovými vložkami na přední a kryt na vnější straně.

Inside-View 

Promotion Bag 

Z množství 100 kusů k dispozici 

také v jiných barvách! 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plachty (641 COMPLAN Original) 

- Barva: stříbrná / modrá / zelená / žlutá 

- Taška Rozměry: L 40 x H 30 x D 12 cm 

- Hmotnost: 0,8 Kg 

- Čistý objem: 12 litrů 

- Reklamní plocha Přední / obálky: H 25 x W 38 cm 

Cena / Jednotka: 39,00 EUR 
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard) 

Ultralehké batoh konstrukce s hliníkovým výztuhy pro stabilizaci konstrukce. Velmi dobře fungující, mobilní prezentaci plakátů / plakáty. Vysoká 

viditelnost reklamního sdělení v důsledku locationindependent, prezentace velkoplošný. Dodávka zahrnuje obchodníka zástěra se třemi předními 

kapes. Dopravce má volné ruce distribuovat vzorky produktu, letáky, atd

Rychlá výměna reklamního 

sdělení 

Prodejce zástěra se třemi 

předními kapes pro letáky, 

vzorky, letáky atd. 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Rozměry: L 126 x W 64 x D 28 cm 

- Barva: Silber / Black 

- Materiál: Plachty ((641 COMPLAN Original) 

- Prodejce zástěra se třemi předními kapes (barva a materiál, stejně jako transparent Pack) 

- Viditelné reklamní plocha (zadní strana): H 119 x Š 83 cm (. Cca A0) 

- Viditelné reklamní plocha (ve vzduchu): H 41 x Š 57 cm 

- Hmotnost: cca. 5,2 kg

Cena / Jednotka: EUR 189.00
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Beer-Tower Original 3 5 litrů 

Solid stolní dávkovač, vhodné pro téměř všechny nápoje (s výjimkou vysoce procentní alkohol). Moderní konstrukce s průhlednou plastovou kohoutku. 

Nápoje trubka z nerozbitného polykarbonátu, s kalibrací na litr, otočné o 360 °. Solidní základ mohou být použity k reklamním účelům a zdobí 

samolepky.

IceTube (Vnitřní-chlazení) 

3 a 5 litrů věž 

Nápoje trubka z nerozbitného 

polykarbonátu 

Image Beer-Tower 3 Liter Trubka 360 ° otočný 

Vysoce kvalitní transparentní kohoutek 

Verze 3 litrů (položka č .: ZS2005 / 3) 

Celková výška: 90 cm / Hmotnost: 4,0 Kg Cena / Jednotka: EUR 119.00 

Verze 5 litrů (položka č .: ZS2005 / 5 

Celková výška: 125 cm / Hmotnost: 4,4 Kg Cena / Jednotka: EUR 129,00

Příslušenství pro zařízení ... 

Chladicí element (IceTube) Vnitřní chlazení 

Naplněné kostkami ledu a vody, udržuje nápoje za déle čerstvé bez jejich ředění. Při použití s blikajícími kostkami ledu, míra pozornosti 

výrazně zvyšuje ...

Položka č .: ZS2105 / 3 Liter Cena / Jednotka: 17,00 EUR Položka č .: ZS2105 / 3 Liter Cena / Jednotka: 17,00 EUR 

Položka č .: ZS2105 / 5 Liter Cena / Jednotka: 19,00 EUR Položka č .: ZS2105 / 5 Liter Cena / Jednotka: 19,00 EUR 

IceBullet insted kostek ledu ( nejsou znázorněny), 3 ks / sada pro IceBullet insted kostek ledu ( nejsou znázorněny), 3 ks / sada pro 

3 litry Tube Cena / Set 3: EUR 7,00 

5 ks / sada pro 5 litrů Tube Cena / sada 5: 10,00 EUR 

Čisticí kartáč ( nejsou znázorněny) Čisticí kartáč ( nejsou znázorněny) 

Bod č .: ZS2108 

3 liter nápoj trubice Preis / Stück EUR: 12,00 

5 liter nápoj trubice Preis / Stück EUR: 14,00
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TRITON „Classic“ 5 litrů 

Table-Top-dávkovač ... Simultánní nápojů výčepní ze tří kohoutků! Vhodné pro řezání vnitřních závitů všech typů nápojů, s nebo bez oxidu uhličitého 

(s výhodou za studena). Dodávka vč. čisticí kartáč, hluboký plech, chladící blok a zásobník pro občerstvení, jako hranolky, sendviče atd

Tyto materiály a materiály používané jsou v souladu s nařízením (ES) č 10/2011 a 

Nařízení Rady (ES) č 1935/2004 a jsou vhodné pro použití s potravinami / nápoji! 

Nápojový zásobník s 

kalibračním 3 5 litrů 

robustní základna 

TRITON Classic 5 Liter 
chladicí blok 

Zásobník pro občerstvení, např 

Chips, sendviče atd. 

Classic Drip-Tray 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: plast (vhodné pro použití s potravinami / nápoji) 

- Celková výška: 62 cm 

- Obsah: 5 Liter 

- Základna Průměr: 39 cm 

- Snack-Tray Průměr: 25 cm 

- Hmotnost (prázdný): 3,7 Kg 

- Příslušenství na vyžádání 

Cena / Jednotka: EUR 139.00 
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TRITON „Promo“ 5 litrů 

Table-Top-dávkovač ... Simultánní nápojů výčepní ze tří kohoutků! Vhodné pro řezání vnitřních závitů všech typů nápojů, s nebo bez oxidu uhličitého 

(s výhodou za studena). Dodávka vč. čistící kartáček, chladící blok a zásobník pro občerstvení, jako hranolky, sendviče atd

Tyto materiály a materiály používané jsou v souladu s nařízením (ES) č 10/2011 a 

Nařízení Rady (ES) č 1935/2004 a jsou vhodné pro použití s potravinami / nápoji! 

Snack Tray 

chladicí blok 

Tap pomocí šroubů 

TRITON Promo 5 litru 

Nápojový zásobník 5 litrů s 

kalibračním 3 5 litrů 

robustní základna 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: plast (vhodné pro použití s potravinami / nápoji) 

- Celková výška: 60 cm 

- Obsah: 5 Liter 

- Snack-Tray Průměr: 25 cm 

- Hmotnost (prázdný): 2,7 Kg 

- Příslušenství na vyžádání 

Cena / Jednotka: EUR 109,00
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TRITON „Sky“ 5 litrů 

Table-Top-dávkovač ... Simultánní nápojů výčepní ze tří kohoutků! Vhodné pro řezání vnitřních závitů všech typů nápojů, s nebo bez oxidu uhličitého 

(s výhodou za studena). Dodávka vč. Čistící kartáč, Ice-trubice pro kostky ledu (volitelně použitelný s chladicí jednotky i), a zásobník pro občerstvení, 

jako hranolky, sendviče atd

Tyto materiály a materiály používané jsou v souladu s nařízením (ES) č 10/2011 a 

Nařízení Rady (ES) č 1935/2004 a jsou vhodné pro použití s potravinami / nápoji! 

SKY 5 litrů vč. Ice Tube

na kostky ledu 

Multi-Tap systém Tři 

dávkovací Kohouty 

SKY 5 litrů (prázdný) 

Chladicí blok (volitelně 

chladicího prvku) 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Nápojový zásobník 5 litrů: plast (vhodné pro použití s potravinami / nápoji) 

- Ice-trubice pro kostky ledu: plast (vhodné pro použití s potravinami / nápoji) 

- Celková výška: 89,7 cm 

- Šířka: 31,9 cm 

- Obsah: 5 Liter 

- Podnos Průměr: 25 cm 

- Vzdálenost Tap / base: 21,5 cm 

- Hmotnost (prázdný): 2,8 kg 

- Příslušenství na vyžádání 

Cena / Jednotka: EUR 119.00 
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Číslo výtisku: 4160S Cup dávkovač, 

Plastic, Clear (Small) 

Klasické Malý šálek zásobník, transparentní modrá, New Flip Cup umožňuje doplňování bez odstranění kalich, horní načten a gravitace vede 

samonastavovací pro šálek velikostí 90-150 ml, s průměrem ráfku 57-73 mm, délka trubice 406 mm, (dodáván s stěnu zařízení pro montáž, jedna 

suspenze) 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plast 

- Barva: transparentní (čirý) 

- Délka trubice: 406 mm 

- U jednorázových poháru velikosti: 90-150 ml, 

- s průměrem ráfku: 57-73 mm 

- Hmotnost: 0,3 Kg 

Cena / Jednotka: 18,00 EUR

Číslo výtisku: 3165M Cup dávkovač, 

Plastic, Clear, (Medium) 

Klasická střední pohár zásobník, transparentní modrá, New Flip Cup umožňuje doplňování bez odstranění kalich, horní načten a gravitace vede 

samonastavovací pro šálky velikosti 120-300 ml, průměr ráfku 64 až 83 mm, délka trubice 508 mm, (dodává se stěnou montáž zařízení, jeden 

suspenze) 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Plast 

- Barva: transparentní (čirý) 

- Délka trubice: 508 mm 

- Pro Nádoba pro jedno použití Velikosti: 120-300 ml, s 

průměrem ráfku: 64-83 mm 

- Hmotnost: 0,4 Kg 

Cena / Jednotka: 19,00 EUR
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Číslo položky: 4410M 

Pohár dávkovač, plast, Písek (Medium / Large) 

Pull-Type nápoje Cup Zásobník, pro téměř všechny aplikace. Materiál z nerozbitného polyetylénu, barevný písek nebo RED (na vyžádání), horní 

vložen a gravitace vede, vlastní nastavení, pro šálky velikosti 350 - 710 mililitrů, průměr ráfku 82 až 98 mm, délka trubice 597 mm (dodávané s 

montáží na stěnu zařízení, dvě suspenze) ,

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Polyethylen (Plastic) 

- Standardní barva: Písek 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro Nádoba pro jedno použití Velikosti: 350-710 ml, s 

průměrem ráfku: 82 až 98 mm 

- Hmotnost: 0,5 kg 

Cena / Jednotka: 39,00 EUR

* Dávkovač pro menší šálek velikosti na vyžádání! 

Číslo výtisku: 3250S Cup dávkovač, 

ušlechtilé oceli „Small“ 

Malý šálek zásobník, z nerezové oceli, horní načten a gravitace vede, vlastní nastavení, pro misky velikosti 180-350 ml, průměr ráfku 70 až 86 mm, 

délka trubice 406 mm, (dodává se stěnou zařízení pro montáž, jedna suspenze) 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Nerezová ocel 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 406 mm 

- K odstranění velikosti Cup: 180-350 ml, s průměrem 

ráfku: 70-86 mm 

- Hmotnost: 0,6 Kg 

Cena / Jednotka: EUR 46.00
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Artikel počet .: 4200M Cup dávkovač, 

Stainless Steel „Medium“ 

Střední pohár zásobník, z nerezové oceli, horní načten a gravitace vede, vlastní nastavení, pro misky velikosti 120-300 ml, průměr ráfku 70 až 86 mm, 

délka trubice 597 mm, (dodáván s montáží na stěnu zařízení, suspenzí) 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Nerezová ocel 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro Nádoba pro jedno použití Velikosti: 120-300 ml, s 

průměrem ráfku: 70-86 mm 

- Hmotnost: 0,7 Kg 

Cena / Jednotka: 54,00 EUR

Číslo výtisku: 4400L Cup dávkovač, 

Stainless Steel „Large“ 

Velký pohár zásobník, z nerezové oceli, horní načten a gravitace vede, vlastní nastavení, pro misky velikosti 350-710 ml, průměr ráfku 82 až 98 mm, 

délka trubice 597 mm (dodává se stěnou zařízení pro montáž, suspenzí). 

Vlastnosti produktu / Technická data: 

- Materiál: Nerezová ocel 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubky: 597 mm 

- pro jedno poháru Velikosti: 350-710 ml, s průměrem 

ráfku: 82 až 98 mm 

- Hmotnost: 0,8 kg 

Cena / Jednotka: 59,00 EUR
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Multi-Purpose Cup dávkovač, St.- Steel „Medium / Large / XL“ 

Pohár dávkovač, z nerezové oceli, horní vložen a gravitace-krmení, s chrom víčko, pro jednorázové poháry papíru nebo plastu. Průměr ráfku 

dávkovače lze nastavit pomocí šroubováku nebo mince do průměru ráfku šálku. Dodávka včetně zařízení pro montáž na stěnu (suspenzí).

3200 m (střední) 

Technická data: 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro velikostí košíčků: 180-300 ml, 

průměr ráfku Ø: 56-81 mm 

- Hmotnost: 0,7 Kg 

Cena / Jednotka: EUR 58.00 

* * * * *

3400L (Large) 

Technická data: 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro velikostí košíčků: 350-710 ml, 

průměr ráfku Ø: 70-98 mm 

- Weightt: 0,8 Kg 

Cena / Jednotka: EUR 62.00 

* * * * *

3500XL (X-Large) 

Technická data: 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro velikostí košíčků: 950-1360 ml, 

průměr ráfku Ø: 101-123 mm 

- Hmotnost: 1,0 Kg 

Cena / Jednotka: EUR 76.00 
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Pohár dávkovač St.-Steel s pružinou „Medium / Large / XL“ 

Pohár Zásobník s pružinou, nerezové oceli, pro jedno použití pro šálky papír nebo plast. Průměr okraj šálku může být nastavena pomocí šroubováku 

nebo mince. Dodávka včetně zařízení pro montáž na stěnu (suspenzí). Pohár Zásobník může být instalován horizontální, vertikální nebo 45 °.

3200EV-M 

Technická data: 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro velikostí košíčků: 180-300 ml, 

průměr ráfku Ø: 56-81 mm 

- Hmotnost: 1,1 Kg 

Cena / Jednotka: EUR 85.00 

* * * * *

3400EV-L 

Technická data: 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro poháru Velikosti: 350-710 ml, s 

průměrem ráfku Ø: 70 - 98 mm 

- Hmotnost: 1,2 Kg 

Cena / Jednotka: EUR 92.00 

* * * * *

3500EV-XL 

Technická data: 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro velikostí košíčků: 950-1360 ml, 

průměr ráfku Ø: 101-123 mm 

- Hmotnost: 1,3 Kg 

Cena / Jednotka: EUR 110.00 
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Stojánek na stůl 

Stolní stojan, chrom / kovová konstrukce, po dobu až 4 víka / pohár stojany s délkou 597 mm, trubky a dvou suspenzí.

3604S 

Technická data: 

- Barva: Chrom 

- Výška: 914 mm 

- Základna průměr ráfku: 254 mm 

- Hmotnost: 3,5 kg 

Cena (Stand only) 

Jednotka: EUR 185.00 

* Ilustrace nahoře vpravo se zobrazují stát 

3604S vč. dávkovač šálek 2x 3200 m, 1x 3400L, 

víko dávkovače 1x 3402DH

Cena vč. Zařízení Jednotka: 

EUR 432.00

jen stát Stojan vč. cup zásobníky

a víčko dávkovače 

Víko Zásobník z nerezové oceli 

Víko dávkovač (pro dvě velikosti víčka), ojíněný z nerezové oceli, který je vhodný pro šálky víčky. Dodávka včetně zařízení pro montáž na stěnu 

(suspenzí).

3402DH 

Technická data: 

- Barva: stříbrná (St.-Steel) 

- Délka trubice: 597 mm 

- Pro velikostí košíčků: 173-710 ml 

- Hmotnost: 1,3 Kg 

Cena / Unit EUR 69,00 
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AFG nápoje Container NC, z nerezové oceli 

5 litrů, o objemu 11 litrů, 19-litrový 

AFG nápojový zásobník NC, 5-l, 11-l, 19-litrů, nádoba víko s tlakovým ventilem na víku nádrže, základna s gumovou rukojetí, na horní rukojeti. V 

gravitační verzi, je další z ventilu na spodní straně nádrže (boční výstup).

RP1104 / 5 (5 L 

Obsah) 

Technická data: 

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301 

- Výška: 23,5 cm 

- Rim Průměr: 21,3 cm (+/- 1 cm) 

- Váha: 2,26 kg 

Cena / Jednotka: EUR 99.00 

RP1104 / 11 (11 L 

Obsah) 

Technická data: 

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301 

- Výška: 42,5 cm 

- Rim Diamter: 21,3 cm (+/- 1 cm) 

- Hmotnost: 2,7 kg 

Cena / Jednotka: EUR 109,00 

RP1104 / 19 (19 L 

Obsah) 

Technická data: 

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301 

- Výška: 63.5 cm 

- Rim Průměr: 21,3 cm (+/- 1 cm) 

- Hmotnost: 3,4 kg 

Cena / Jednotka: EUR 119.00 

19 Liter 11 Liter 5 litrů 
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AFG nápoje Container NC, nerezové oceli o objemu 5 litrů, 

11 litrů, 19-Liter „Gravity Execution“ 

AFG nápojový zásobník NC, 5-l, 11-l, 19-litrů, nádoba víko s tlakovým ventilem na víku nádrže, základna s gumovou rukojetí, na horní rukojeti. V 

gravitační verzi, je další z ventilu na spodní straně nádrže (boční výstup).

RP1104 / 5GV (5 litrů) 

Dodáván s nápojovým hadice, izolace, krytí, 

kohoutem a vazební 

Technická data: 

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301 

- Výška: 23,5 cm 

- Rim Průměr: 21,3 cm (+/- 1 cm) 

- Váha: 2,78 kg 

Vč. Standardní Tap Cena / 

Jednotka: EUR 129,00

Vč. Premium Tap Cena / 

Jednotka: EUR 169,00

RP1104 / 11GV (11 litrů) 

Dodáván s nápojovým hadice, izolace, krytí, 

kohoutem a vazební 

Technická data: 

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301 

- Výška: 42,5 cm 

- Rim Průměr: 21,3 cm (+/- 1 cm) 

- Hmotnost: 3,1 kg 

Vč. Standardní Tap Cena / 

Jednotka: EUR 139.00

Vč. Premium Tap Cena / 

Jednotka: EUR 179,00

RP1104 / 19GV (19 litrů) 

Dodáván s nápojovým hadice, izolace, krytí, 

kohoutem a vazební 

Technická data: 

- Materiál: St.-Steel DIN 1.4301 

- Výška: 63.5 cm 

- Rim Průměr: 21,3 cm (+/- 1 cm) 

- Hmotnost: 3,9 kg 

Vč. Standardní Tap Cena / 

Jednotka: EUR 149.00

Vč. Premium Tap Cena / 

Jednotka: EUR 189.00

19 Liter 11 Liter 5 litrů 
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Plast nápojových obalů (PE) Gravity Version 

5 litrů a 15 litrů 

Tyto materiály a materiály používané v plastových nápojových obalů v souladu s nařízením (ES) č 10/2011 a nařízení (ES) č 1935/2004 a jsou vhodné 

pro použití s potravinami / nápoji! 

RP1104 / 15GVP (15 L) 

Může být použit s teplými a studenými nápoji. 

Vhodné pro Basic15 litrové & Combi 2x 15 litrů.

Technická data: 

- Materiál: plast (PE) 

- Výška: 43,5 cm 

- Šířka: 28 cm 

- Hloubka: 16,5 cm 

- Hmotnost: 1,2 kg 

Vč. Standardní Tap Cena / 

Jednotka: 59,00 EUR

Vč. Premium Tap Cena / 

Jednotka: EUR 99.00

RP1104 / 5GVP (5 L) 

S výhodou vhodné pro studené nápoje. 

Kompatibilní na položku DPF100 & DPD200.

Technická data: 

- Materiál: plast (PE) 

- Výška: 32 cm 

- Šířka: 19 cm 

- Hloubka: 11,5 cm 

- Hmotnost: 0,6 Kg 

Pouze vybavena 

standardním Tap 

Cena / Jednotka: 39,00 EUR 

RP1000 / SDT 

Standardní Tap 

... Je dodáván s nápojovým hadice, izolace, krytí, 

kohoutem a vazební 

Cena / Jednotka: 29,00 EUR 

RP1000 / PDT 

Premium Tap 

... Je dodáván s nápojovým hadice, izolace, 

krytí, kohoutem a vazební 

Cena / Uni .: EUR 69,00 
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Tlakové Příslušenství pro nápojů s CO2 ... 

RP1101SF 

CO2 plyn válec 

, , , šedá s otočným ventilem, s technickým 

schválením, Ø 60,3 mm, délka 401 mm, 

hmotnost 2,17 kg 

Cena / Jednotka: 39,00 EUR 

RP1102HIWI

Mini CO2 Regulátor 3 bar 

, , , s bezpečnostním ventilem, pracovní 

manometrem, uzavíracího ventilu, kompletní s 

tlakovým potrubím, zpětným zařízením a NC 

vazební 7/16" . 

Cena / Jednotka: EUR 69,00 

RP1102GN 

CO2 regulátor 0-3 bar,

... A djustable ručním kolem, vhodné pro hliník ... A djustable ručním kolem, vhodné pro hliník ... A djustable ručním kolem, vhodné pro hliník 

CO2 ventil láhve soda bubliny zařízení, jako 

jsou „Soda Club“ a „Soda Stream“. Výměna 

láhve v obchodech je to možné. Připravené pro 

spojení s linkou a spojce, vhodné na ocelových 

kontejnerů Rocket Pack.

Cena / Jednotka: EUR 110.00 

RP1000 / KDT 

Kompenzátor Tap se stavěcím 

šroubem 

... to tap je povinné při použití CO2 plynové 

patrony v nápojovém batohu. Mohou být 

použity pouze pro ocelové kontejnery!

Cena / Jednotka: EUR 129,00 

Položka RP1101SF (CO2Gas 

válce, ocel, 500 g) 

Položka RP1102HIWI 

Mini-CO2 Regulator 3 bar 

Položka RP1102GN CO2 

Regulátor pro Soda-Club 

lahve (hliník) 

Položka RP1101SF a RP1102HIWI 

připojeny k 11-litrové nádoby 

Položka RP1102GN & Soda Club CO2 

Cylinder spojovány 

Nádoba o objemu 11 litrů 

Položka RP1000 / KDT 
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Tlakové Příslušenství pro „none-sycené“ a 

„Perlivý“ Nápoje Hot & Cold

RP1113 / PP 

Ruční vzduchové čerpadlo, 8“ , Chrome, vč. Ruční vzduchové čerpadlo, 8“ , Chrome, vč. 

upevňovací objímky. Používá se k vytvoření 

tlaku dávkovači při výdeji všech nápojů, jako je 

pivo, cola, víno, džus, voda atd

Dodáván s konektory pro příslušnou 

modelu batohu. 

Cena / Jednotka: EUR 79,00 

RP1113 / PP-T 

Vzduchová pumpa jak je popsáno výše, Vzduchová pumpa jak je popsáno výše, 

ale s T-spojka, pro připojení až 2 ale s T-spojka, pro připojení až 2 ale s T-spojka, pro připojení až 2 ale s T-spojka, pro připojení až 2 

nápojových obalů. 

Dodáván s konektory pro příslušnou 

modelu batohu. 

Cena / Jednotka: EUR 99.00 

JP2201 

Mini Air-Pump, pro generování vydávacího Mini Air-Pump, pro generování vydávacího 

tlaku na nápoje s CO2 v produktu DPF100 a 

P2003. 

Cena / Jednotka: 19,00 EUR 

Vzduchová čerpadla s T-Connector 

Mini vzduchová pumpa 

Čerpadlo připojeno k článku 

Premium 11-Litre 

Čerpadlo s T-spojovací element je připevněn 

článku Kombi 2x 15 litrů 
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Plnící zařízení ... 

RP1107 

Točené pivo plnicí sady 

se skládá z CO2-Regulator 0-6 / 3 bar, připojení 

hadice CO2, soudek spojka (byt, košík nebo 

kombi) se zpětným ventilem, nápojové vedení vč. 

Spojka a cvičenými ventil NC, 7/16" .

Cena / Jednotka: EUR 270.00 

RP1106 

Pre-Mix Soft Drink Plnění Kit 

, , , vyplňování rakety balíčků nápojových obalů z 

předsměsi KEG nápojového průmyslu. Souprava 

se skládá z CO2-Regulator 010/7 bar, s 

bezpečnostním ventilem, s indikátorem obsahu 

válce, s kohoutem, připravené pro spojení s 

tlakem v potrubí vč. zpětný ventil a nápojů linka s 

NC spojením černé a cvičenými ventilu NC 7/6" . 

Na přání s CC-vazební k dispozici!

Cena / Jednotka: EUR 220.00 

RP1109 

Plnící nálevkou, Ø 16 cm, z PE-HD 9507

, , , nekonvenční plnění Rocket balení 

nápojovou nádobu přes otvor ručně nálevky s 

připojením linky. Snižuje pěnění!

Cena / Jednotka: 20,00 EUR 
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plnící zařízení 

RP1108 

Přepadové potrubí Beer / Pre-Mix 

Sada se skládá z nápojového vedení (cca. 2 

metry), vazební NC černé, čichač ventilu NC, 

7/16” . Volitelně s křídlovou maticí 5/8" pro flash 

chladicí připojení nebo UNEX hadicové svorky 

pro připojení výčepní ventil.

Cena / Jednotka: EUR 79,00 

RP1110 

Čichač-ventil NC, 7/16“ 

(Technické změny) 

Cena / Jednotka: EUR 49.00 

RP1105 / PP 

Piknik Čerpadlo s pistonpump ručně 

ovládané 

... pro montáž na KEG, celokovovým verzi. ... pro montáž na KEG, celokovovým verzi. 

Přímému stáčení piva KEG nebo převedení do 

Rocket Pack kontejnerů. Vychladnout pivní 

soudek z pivovaru, připojte piknik čerpadlem 

vhodným sudového spojce a připojit se k pivním 

soudku. Čerstvé pivo již vychází z kohoutku.

Obvykle dodávány s plochým padnoucí KEG 

spojky. Pokud je požadováno jiné typy kování, 

prosím, informujte nás na objednávku!

Cena / Jednotka: EUR 129,00 

Volitelná výbava: vč. přepadové 

potrubí (položka RP1108)

pro plnění z KEG v Rocket Pack 

Container 
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Různé Rocket balení Doplňky pro ... 

TP3201 

Cup holding Device 

... pro opětovně použitelných pohárů s / 500 ml 

bez rukojeti. Kapacita cca. 15-20 šálků. Mohou 

být připojeny k bederním pásu téměř všech 

nápojů batohu. Alternativním řešením dávkovač 

při používání opakovaně použitelných pohárů.

Cena / Jednotka: 19,00 EUR

TP3101

pytle na odpad 

... vhodný k článku Twin-Pack pro likvidaci 

prázdných plechovek / lahví. Snadná instalace a 

vyprazdňování. Lehký, vodu a nečistoty 

odpuzující materiál.

Barva: černá (Nylon) 

Rozměry: H47 x W41 x D22 cm Hmotnost 

(prázdný): 0,7 kg 

Cena / Jednotka: 39,00 EUR 

RP2012 / PF 

Vlajka s teleskopickou tyč 

Odolný proti povětrnostním vlivům, pružná 

Promo flag v barvě signálu s teleskopickou tyč z 

oceli, cca. 140 cm délka, 2x DIN A4 fólie kapsy 

pro výměnné reklamy deco. Lemované s 

osvětlenými pruhy.

Barva: Neon žlutá nebo zelená Rozměr: 

40/26 cm x 36 cm Materiál: Nylon / textilní 

tkaniny Hmotnost: ca. 200 g

Cena / Jednotka: 39,00 EUR

Twin-Pack vč. pytle na odpad

Promo-Flag na Twin-balík 

Twin-Pack vč. pytle na odpad

Promo-Flag na Pro 11-litrový 
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Různé Rocket balení Doplňky pro ... 

RP1115 

Dodavatele zástěra,

Rozdělen do tří velkorysých kapes pro 

servisní příslušenství, peněz vařit, náhradní 

poháry atd 

Barva: Stříbrná 

Materiál: Truck plachty Rozměry: H24 x W52 

x D7 cm čistý objem: cca. 12 litrů Hmotnost 

(prázdný): 200 g

Cena / Jednotka: 19,00 EUR

RP1116 

Transport izolační vložka

s víkem. Vhodné pro nádoby RP1104 / 11 

(standardní a gravitace).

Černá barva 

Materiál: nylon / pěnové materiály, rozměry: 

H 41 cm, průměr 26 cm Hmotnost: 680 g 

Cena / Jednotka: 29,00 EUR
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Raketové balíčky Podmínky 

Snímky: Vyhrazujeme si právo provádět změny ve tvaru, funkcí a vybavení našeho nabízeného zboží. Snímky: Vyhrazujeme si právo provádět změny ve tvaru, funkcí a vybavení našeho nabízeného zboží. 

Poštovného a DPH: Zásilka je ex prodejní kancelář Frankfurt / Main plus zákonné DPH. (V současné době 19%), jakož i poštovné a balné.Poštovného a DPH: Zásilka je ex prodejní kancelář Frankfurt / Main plus zákonné DPH. (V současné době 19%), jakož i poštovné a balné.

Dodacích a platebních: Není-li dohodnuto jinak, naše faktury je splatná netto do 30 dnů, pokud všechny předchozí faktury byly zaplaceny. U nových Dodacích a platebních: Není-li dohodnuto jinak, naše faktury je splatná netto do 30 dnů, pokud všechny předchozí faktury byly zaplaceny. U nových 

zákazníků výhradně prostřednictvím zálohové platby nebo dodání zboží je na dobírku.

Datum doručení: Standardní výrobky a malé množství obvykle během 3-5 dnů po obdržení objednávky. Snažíme se dodržovat kratších dodacích Datum doručení: Standardní výrobky a malé množství obvykle během 3-5 dnů po obdržení objednávky. Snažíme se dodržovat kratších dodacích 

žádostí, avšak jsou vyhrazeny pro nás.

Speciální objednávky: Pokud je to možné, jsou však nutná delší doba dodání, a dodatečné náklady za příplatek. Exchange je zde vyloučena.Speciální objednávky: Pokud je to možné, jsou však nutná delší doba dodání, a dodatečné náklady za příplatek. Exchange je zde vyloučena.

Způsoby dopravy a platby pro speciální zakázky: 50% hodnoty hrubého pořadí při zadání objednávky. V případě speciálních zakázek, začíná Způsoby dopravy a platby pro speciální zakázky: 50% hodnoty hrubého pořadí při zadání objednávky. V případě speciálních zakázek, začíná 

produkce až po přijetí platby dolů. 50% před porodem. Návrat a výměna jsou vyloučeny pro výrobky na zakázku

Poplatky za pronájem: Porozumět sobě plus sazba DPH. (V současné době 19%), obalů a náklady na přepravu. Cena nájmu zahrnuje závěrečný úklid Poplatky za pronájem: Porozumět sobě plus sazba DPH. (V současné době 19%), obalů a náklady na přepravu. Cena nájmu zahrnuje závěrečný úklid 

pronajatých zboží a doplňků.

Přeprava pronajatých zboží: se provádí pomocí balíkové služby UPS nebo jiným srovnatelným lodní společnosti z prodejní kancelář v Frankfurt / Main. Přeprava pronajatých zboží: se provádí pomocí balíkové služby UPS nebo jiným srovnatelným lodní společnosti z prodejní kancelář v Frankfurt / Main. 

Součástí dodávky pronajatých zboží probíhá obvykle 1 pracovní den před zahájením pronájmu, není-li dohodnuto jinak.

Dodávka a platba na nájemné: Poplatek za pronájem je splatná po vrácení pronajatých zboží do 14 dnů od data vystavení faktury. Spočítali jsme naše Dodávka a platba na nájemné: Poplatek za pronájem je splatná po vrácení pronajatých zboží do 14 dnů od data vystavení faktury. Spočítali jsme naše 

ceny nájmu bez slevy, a proto nezaručují žádné srážky.

Návrat pronajatých zboží: Nájemce se zavazuje vrátit vypůjčené zboží včetně příslušenství v dostatečném časovém předstihu. Pronájem položky musí Návrat pronajatých zboží: Nájemce se zavazuje vrátit vypůjčené zboží včetně příslušenství v dostatečném časovém předstihu. Pronájem položky musí 

být vráceny pronajímateli nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí doby nájmu. V případě prodlení na oplátku bude jinak uplatnit standardní poplatky.

Autorská práva: Společnost Szabó Rocket Pack může být činěna odpovědnou za porušení autorských práv a vlastnických práv k dodané dokumenty, Autorská práva: Společnost Szabó Rocket Pack může být činěna odpovědnou za porušení autorských práv a vlastnických práv k dodané dokumenty, 

jako jsou například: žádnou odpovědnost mohou být přijaty pro nápisy, loga, kresby, fotografie, atd veškerých nároků vůči Szabó Rocket Pack z toho 

důvodu, o takové porušení práv hradí přímo u zákazníka. 

ceny: Když se objeví nový ceník, starý ceník pozbývá platnosti. Do té doby si vyhrazujeme právo provádět změny cen v důsledku tržních podmínek.ceny: Když se objeví nový ceník, starý ceník pozbývá platnosti. Do té doby si vyhrazujeme právo provádět změny cen v důsledku tržních podmínek.

Reklamace: Lhůta pro zrušení / vrácení pro spotřebitele v souladu s § 355 (2) občanského zákoníku je 14 dnů od data dodacího listu / faktury. V této Reklamace: Lhůta pro zrušení / vrácení pro spotřebitele v souladu s § 355 (2) občanského zákoníku je 14 dnů od data dodacího listu / faktury. V této 

lhůtě, nepoužité zboží lze vrátit k nám v jejich originálním obalu. Zpětný odběr použitých výrobků je vyloučeno! Teprve po zkontrolování vráceného 

zboží, bude hodnota zboží být vrácena. Balení a expedici náklady jsou nevratné. Náklady na zpáteční hradí spotřebitel. Neexistuje žádné právo na 

zrušení nebo výměnou za transakce s podnikateli a / nebo provozovatelů podniků.

Škod při přepravě: Reklamace musí být podána výhradně odpovědné doručovací služby a hlásil, že k úhradě prostřednictvím zprávy o poškození. Škod při přepravě: Reklamace musí být podána výhradně odpovědné doručovací služby a hlásil, že k úhradě prostřednictvím zprávy o poškození. 

Odpovědnost: Nejsme odpovědní za škody způsobené používáním našich výrobků či případné ztráty zisku z důvodu vyšší moci, jako jsou nepříznivé Odpovědnost: Nejsme odpovědní za škody způsobené používáním našich výrobků či případné ztráty zisku z důvodu vyšší moci, jako jsou nepříznivé Odpovědnost: Nejsme odpovědní za škody způsobené používáním našich výrobků či případné ztráty zisku z důvodu vyšší moci, jako jsou nepříznivé 

povětrnostní podmínky, chybějící nebo nedostatečně vyškolený personál, přemístění 
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nebo zrušení akce, chybí souhlas bar, atd. Ani nároky na náhradu škody ani snížení nájemného Zde lze tvrdit. Položka kol musí být před použitím 

testovat a případné reklamace či nejasnosti, musí být oznámeny pronajímateli bez zbytečného odkladu. Stížností, které obdržel následně nemohou být 

brány v úvahu. Pronajatého bodem je majetkem pronajímatele. V případě úmyslného poškození nebo ztráty pronajatých zboží, je nájemce plnou 

odpovědnost.

Záruka: 2 roky od data prodeje, na vady způsobené nesprávným zpracováním nebo vady materiálu. Žádné reklamace při neodborném zacházení, Záruka: 2 roky od data prodeje, na vady způsobené nesprávným zpracováním nebo vady materiálu. Žádné reklamace při neodborném zacházení, 

použití nebo skladování, stejně jako v případě vlastního přepracování nebo přepracování.

Výhrada vlastnictví: Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení. Výhrada vlastnictví: Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení. 

Místo plnění: Frankfurt / Main je místem plnění a souhlasila s místem soudu pro všechna práva a povinnosti vyplývající z transakcí provedených u Místo plnění: Frankfurt / Main je místem plnění a souhlasila s místem soudu pro všechna práva a povinnosti vyplývající z transakcí provedených u 

nás. 

Profil společnosti: 

Raketové balení nápojů Batoh Systems Registered Majitel: 

Dezső Szabo Sossenheimer Weg 48 

D- 65929 Frankfurt / Main, Německo 

E-Mail: info@rocketpacks.de telefon: 

+49 (0) 69 95297708 Fax .: +49 (0) 69 

95297709

Business Object:

Výroba a obchod s nápoje Batohy a Vendor zásobnících 

Bankovní informace:

Postbank AG, 60320 Frankfurt 

IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF 

Jak 2019 

Vyhrazujeme si právo provádět změny 


