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Основни 15 литара "Не-газирана пића" 

Универзални пића Ранац, са добром изолацијом (до 2 сата). Ранац корица идентични Премиум моделима. Али опремљен контејнеру пића 15 

литара. Може се користити за непокретне пића, топла и хладна. Лов-прицед Стартер напитак ранац!

стандард Додирните 

премиум Додирните 

Илустрација: има Производ за 

ноне-газирана пића 

Флексибилан реклама декорација од 

папир штампа иза фолије 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрној или црној боји 

- Ранац Димензије: Х 54 к Ш 42 к дубина 22 цм 

- Тежина (не лоадед): 3,8 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 44,5 к Л 60 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 120-300 мл 

- Посуда: фоод погодни пластиц (ПЕ), 15-Л цонтент 

- Добављача Платформа укљ. 3 предњи кесе (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 249.00 

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 289.00 
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Основни 15 литара "Газирана пића" 

Универзални пића Ранац, са добром изолацијом (до 2 сата). Ранац корица идентични Премиум моделима. Али опремљен контејнеру пића 15 

литара. Може се користити за непокретне пића, топла и хладна, као и за газираних пића. Лов-прицед Стартер напитак ранац!

стандард Додирните 

премиум Додирните 

Илустрација: има Производ за 

ноне-газирана пића 

Ручно ваздуха пумпа везан за 

бацкпацк харнесс 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрној или црној боји 

- Ранац Димензије: Х 54 к Ш 42 к дубина 22 цм 

- Тежина (не лоадед): 3,8 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 44,5 к Л 60 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 120-300 мл 

- Посуда: Фоод погодни пластиц (ПЕ), 15-Л цонтент 

- Ручно Аир Пумп и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка) 

- Добављача Платформа укљ. 3 предњи кесе (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телескоп штап (л цца. 140 см) * Није илустровано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 319.00 

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 359.00 
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Премиум 5 литара "Не-газирана пића" 

Мала верзија универзално важећим пића ранац. Масиван, робустан пиће ранац са малом тежином и добра изолација (до 2 сата). Може се 

користити за све "и даље" пића, топла и хладна. Погодан за једноставну и брзу пића услугу.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

Илустрација: има Производ за 

ноне-газирана пића 

Флексибилан реклама декорација од 

папира инсерт иза фолије 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: В 36 к Ш 31 к дубина 28 цм 

- Тежина (не лоадед): 4,0 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 30,5 к Л 64,5 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 90-150 мл 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), Гравитација-ФЕД, 5-Литре садржај 

- Добављача Платформа укљ. 3 предњи кесе (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * Сее иллустратион горе

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 299.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 339.00 
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Премиум 5 литара "Газирана пића" 

Мала верзија универзално важећим пића ранац. Масиван, робустан пиће ранац са малом тежином и добра изолација (до 2 сата). Може се 

користити за потребе свих типова "газирана и даље" пића, топла и хладна. Погодан за једноставну и брзу пића услугу.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за газираних 

пића: Илустрација 

Флексибилан реклама декорација од 

папира инсерт иза фолије 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: В 36 к Ш 31 к дубина 28 цм 

- Тежина (не лоадед): 4,0 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 30,5 к Л 64,5 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 90-150 мл 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), 5-Литре садржај 

- Ручно Аир Пумп и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка) 

- Добављача Платформа укљ. 3 предњи кесе (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * Сее иллустратион горе

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 369.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 409.00 
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Премиум 11 литара "Не-газирана пића" 

Апсолутно масиван, робустан пиће ранац са малом тежином и добра изолација (до 2 сата). Може се користити за све врсте "ноне-газирана 

пића", топле и хладне. Погодан за некомпликованог и брзо пића услугу. Лако руковање, брзо допуњавање и чишћење!

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за 

ниједна-газирана пића: Илустрација 

Куп Дозатор за једнократну 

употребу шољица 120-300 мл 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 54 к Ш 42 к дубина 22 цм 

- Тежина (нот лоадед): 5,5 Кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 44.5 к Л 60 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 120-300 мл 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), Гравитација-ФЕД, садржај 11-Литре (3 УС-галона) 

- Добављача Платформа укљ. 3 предњи кесе (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 339.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 379.00 
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Премиум 11 литара "Газирана пића" 

Апсолутно масиван, робустан пиће ранац са малом тежином и добра изолација (до 2 сата). Може се користити за све врсте "газираних и 

нико-газираних пића", топла и хладна. Погодан за некомпликованог и брзо пића услугу. Лако руковање, брзо допуњавање и чишћење!

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за газираних 

пића: Илустрација 

Ручно Аир Пумп као опрему под 

притиском 

* Даљи прибор притисак на захтев * 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 54 к Ш 42 к дубина 22 цм 

- Тежина (нот лоадед): 5,5 Кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 44.5 к Л 60 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 120-300 мл 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), садржај 11-Литре (3 УС-галона) 

- Ручно Аир Пумп и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка) 

- Добављача Платформа укљ. 3 предњи кесе (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 409.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 449.00 
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Про 11 литара "Не-газирана пића" 

Доказана дуги низ година, крајњи мобилног разделни уређај за професионалну услугу пића. Нарочито робустан, издржљив и високо 

изолационе (до 3 сата) Бацкпацк изградње. Погодан за универзалну примену распршавање напитака ноне-газирана топлим и хладним.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за 

ниједна-газирана пића: Илустрација 

Про 11-Литре, осигурава 

професионалну изглед бренд 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 52 к Ш 35 к Д 35 цм 

- Тежина (не лоадед): 6,5 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 43 к Л 79 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 120-300 мл 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), Гравитација-ФЕД, садржај 11-Литре (3-УСГаллонс) 

- Посебна Ранац корица: ојачана конструкција од алуминијума шипкама инкорпорирани у леђа 

- Изолација плус, до 3 сата или више кроз екстра исо покриће за посуде 

- Добављача Платформа укљ. 3 предњи кесе (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * Сее иллустратион горе

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 409.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 449.00 
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Про 11 литара "Газирана пића" 

Доказана дуги низ година, крајњи мобилног разделни уређај за професионалну услугу пића. Нарочито робустан, издржљив и високо 

изолационе (до 3 сата) Бацкпацк изградње. Погодан за универзалну примену. Може се користити за све врсте пића "газирана и 

нико-газирана, топло и хладно.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за газираних 

пића: Илустрација 

Про 11-Литре, осигурава 

професионалну изглед бренд 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 52 к Ш 35 к Д 35 цм 

- Тежина (не лоадед): 6,5 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 43 к Л 79 цм 

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 120-300 мл 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), садржај 11-Литре (3-УСГаллонс) 

- Ручно Аир Пумп и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка) 

- Посебна Ранац корица: ојачана конструкција од алуминијума шипкама инкорпорирани у леђа 

- Изолација плус, до 3 сата или више кроз екстра исо покриће за посуде 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * Сее иллустратион горе

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 479.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 519.00 
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Про 19 литара "Не-газирана пића" 

Доказана дуги низ година, крајњи мобилни пиштоља уређај за професионалну услугу пића као КСЛ плус сизе. Нарочито робустан, издржљив 

и високо изолационе (до 3 сата) Бацкпацк изградње. Погодан за точење свих врста ниједна-газирана пића топло и хладно.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за 

ниједна-газирана пића: Илустрација 

КСЛ-варијанта Мобиле 

пиће службе! 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 72 к Ш 35 к Д 35 цм 

- Тежина (не лоадед): 8,5 кг 

- Маркетинг површина (види фолија површина): Х 63 к Л 77,5 см 

- Цуп Диспенсер: Санд / Блацк, пластичне, погодан за једнократну шољица 350-710 мл. 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), Гравитација-ФЕД, садржај 19-Литре (5-УСГаллонс) 

- Посебна Ранац корица: ојачана конструкција од алуминијума шипкама инкорпорирани у леђа 

- Изолација плус, до 3 сата или више кроз екстра исо покриће за посуде 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 489,00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 529.00 
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Про 19 литара "Газирана пића" 

Доказана дуги низ година, крајњи мобилни пиштоља уређај за професионалну услугу пића као КСЛ плус сизе. Нарочито робустан, издржљив 

и високо изолационе (до 3 сата) Бацкпацк изградње. Погодан за испуштање свих врста газиране и ниједан-газирана пића, топла и хладна.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за газираних 

пића: Илустрација 

Ручно Аир Пумп као опрему под 

притиском 

* Даљи прибор притисак на захтев *

КСЛ-варијанта Мобиле 

пиће службе! 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 72 к Ш 35 к Д 35 цм 

- Тежина (не лоадед): 8,5 кг 

- Маркетинг површина (види фолија површина): Х 63 к Л 77,5 см 

- Цуп Диспенсер: Санд / Блацк, пластичне, погодан за једнократну шољица 350-710 мл. 

- Посуда: АФГ контејнера НЦ (Челик), садржај 19-Литре (5-УСГаллонс) 

- Ручно Аир Пумп и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка) 

- Посебна Ранац корица: ојачана конструкција од алуминијума шипкама инкорпорирани у леђа 

- Изолација плус, до 3 сата или више кроз екстра исо покриће за посуде 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 559.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 599.00 
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Комби 2к 11 литара "Не-газирана пића" 

Мобиле точење систем за професионалну пиће служби. Омогућава вам да служе 2 врсте пића из система ранац. Нарочито робустан, 

издржљив и високо изолационе (до 3 сата) Бацкпацк изградње. Верзија је погодна за наношење на ноне-газирана пића, топла и хладна.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за 

ниједна-газирана пића: Илустрација 

2 засебно изоловане пића у 

лименкама 11 литара 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 52 к Ш 52 к Д 32 цм 

- Тежина (не лоадед): 11,0 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 44 к Л 91 цм 

- Цуп Диспенсер: Санд / Блацк, пластичне, погодан за једнократну шољица 350-710 мл. 

- Посуда (2к): АФГ Контејнер НЦ (Челик), Гравитација-ФЕД, садржај 11-Литре (3 УС-галона) 

- Посебна Ранац корица: ојачана конструкција од алуминијума шипкама инкорпорирани у леђа 

- Изолација плус, до 3 сата или више кроз екстра исо покриће за посуде 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 529.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 609.00 
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Комби 2к 11 литара "Газирана пића" 

Мобиле точење систем за професионалну пиће служби. Омогућава вам да служе 2 врсте пића из система ранац. Нарочито робустан, 

издржљив и високо изолационе (до 3 сата) Бацкпацк изградње. Верзија је погодна за наношење свих врста газиране и ниједан-газирана 

пића, топла и хладна.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

2 засебно изоловане пића у 

лименкама 11 литара 

карактеристике производа за газираних 

пића: Илустрација 

Ручно Аир Пумп као опрему под 

притиском 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: сребрна 

- Ранац Димензије: Х 52 к Ш 52 к Д 32 цм 

- Тежина (не лоадед): 11,0 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 44 к Л 91 цм 

- Цуп Диспенсер: Санд / Блацк, пластичне, погодан за једнократну цупс 350-710 мл 

- Посуда (2к): АФГ Контејнер НЦ (Челик), садржај 11-Литре (3 УС-галона) 

- Ручно ваздушне пумпе инцл. Т-Цоуплер и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка)

- Посебна Ранац корица: ојачана конструкција од алуминијума шипкама инкорпорирани у леђа 

- Изолација плус, до 3 сата или више кроз екстра исо покриће за посуде 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 619.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 699.00 
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Комби 2к 15 литара "Не-газирана пића" 

Мобиле истакање систем са два пластичних контејнера (ПЕ) да се испразни независно један од другог. Са овим компактним бацкпацк 

модела пића, два различита пића може да се служи истовремено. Верзија је погодан за истакање ноне-газирана пића, топла и хладна. 

Мала тежина и висок капацитет осигура простим пића. Брзо попунити и почнимо услугу ...

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за 

ниједна-газирана пића: Илустрација 

Компактан напитак ранац са два 

пића контејнера по 15 литара, од 

пластике 

Лаган ранац Висока 

носивост

Карактеристике производа / Технички подаци: 

Доступност на упит! 

- Материјал: Најлон 7575 Супра-Тек 

- Стандардна боја: црвена или црна 

- Бацкпацк Димензије: В 52 к Ш 36 к Д 40 цм 

- Тежина (не лоадед): 5,2 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 43,5 к Л 87,5 цм 

- Цуп Диспенсер: Санд / Блацк, пластичне, погодан за једнократну цупс 350-710 мл 

- Посуда (2к): Храна / пиће погодни пластиц (ПЕ), садржај 15 Литер 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 329.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 409.00 
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Комби 2к 15 литара "Газирана пића" 

Мобиле истакање систем са два пластичних контејнера (ПЕ) да се испразни независно један од другог. Са овим компактним бацкпацк 

модела пића, два различита пића може да се служи истовремено. Верзија је погодан за истакање ноне-газирана пића, топла и хладна. Мала 

тежина и висок капацитет осигура простим пића. Када користите Аир Пумп са Т-спојнице је руксак такође је погодан за наношење газирана 

пића.

стандард Додирните 

премиум Додирните 

карактеристике производа за газираних 

пића: Илустрација 

Коришћењем пумпу и погодан за 

рад ЦО2!

Лаган ранац Висока 

носивост

Карактеристике производа / Технички подаци: 

Доступност на упит! 

- Материјал: Најлон 7575 Супра-Тек 

- Стандардна боја: црвена или црна 

- Бацкпацк Димензије: В 52 к Ш 36 к Д 40 цм 

- Тежина (не лоадед): 5,2 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 43,5 к Л 87,5 цм 

- Цуп Диспенсер: Санд / Блацк, пластичне, погодан за једнократну цупс 350-710 мл 

- Посуда (2к): Храна / пиће погодни пластиц (ПЕ), садржај 15 Литер 

- Ручно ваздушне пумпе инцл. Т-Цоуплер и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка)

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема укљ. стандард Додирните Цена / Јединица ЕУР 418.00

Опрема укљ. премиум Додирните Цена / Јединица ЕУР 498.00 
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Комби 2к 5 литара "Стилл или Газирана пића"

Бевераге ранац са изолацијом (до 1-2 сата). За одслужио две врсте производа из ранца. Пожељно погодан за хладне напитке. Гравити-ФЕД 

рад ниједна-газирана пића, не треба да користите додатну опрему под притиском. Изузимања газирана пића, додатна опрема под притиском 

мора да се ради. Машинског ваздуха пумпе са Т-спојнице је најпогоднији начин за ту сврху. Идеалан за брзо пића услугу!

карактеристике 

производа за ниједна газирана 

пића: Илустрација 

Сервинг 2 врсте напитака 

из једног ранца ...

... пожељно погодан 

за хладне напитке! 

карактеристике 

производа за газираних пића: 

Илустрација 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал)

- Стандард Боја: Блацк / Силвер

- Ранац Димензије: В 36 к Ш 31 к дубина 28 цм

- Тежина (не лоадед): 2,0 кг

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 30,5 к Л 64,5 цм

- Цуп Диспенсер: Транспарент, пластични, погодан за једнократну цупс 120-300 мл

- Посуда (2к): Храна / пиће погодни пластиц (ПЕ), садржај 5 Литер

- Ручно ваздушне пумпе инцл. Т-Цоуплер и опрему под притиском (погодна за сваку врсту напитка)

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Опрема "Не-газирана пића" Цена / Јединица ЕУР 239.00 

Опрема "Газирана пића" Цена / Јединица ЕУР 329.00
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Дринк-пацк-забава 5 литара 

"НЕГАЗИРАНА / газирана пића" 

Једноставан напитак ранац, са умереним изолацијом, погодна за било коју забаву поводом. Пожељно погодан за хладне напитке. За још увек 

пића, пражњење се ради кроз Гравити-Фед - нема додатне опреме под притиском потребна. Када користите ранац са газирана пића, 

Мини-Ер-пумпе мора да се ради као додатак притиска.

карактеристике производа за 

ниједна-газирана пића: Илустрација 

карактеристике производа за 

газираних пића: Илустрација 

Рад са Мини-Аир-Пумп 

као опрему под притиском 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Најлон 7575 Супра-Тек 

- Стандард Боја: Греи / Блацк (остатак Стоцк неки Ред) 

- Ранац Димензије: В 36 к Ш 27 к Д 17 цм 

- Тежина (нот лоадед): 1,2 Кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 31 к Л 46 цм 

- Посуда (2к): Храна / пиће погодни пластиц (ПЕ), садржај 5 Литер 

- држач за чаше на раме (идеално за 200 мл шољица) 

- Потребни за рад ЦО2: мини-ваздух-пумпе (механички, аутоматски рад)

Опрема "Не-газирана пића" Цена / Јединица ЕУР 79.00 

Опрема "Газирана пића" Цена / Јединица ЕУР 99.00
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Парти-Пацк 5 литара Беер Цанс из супермаркета ... 

симпле напитак ранац, са умереном изолацијом (бацкпацк лике Дринк-Пацк-Забава), може се користити за 5-литарске Беер Цанс из 

супермаркета. Испорука укљ. може цламп и тапкања за конзерве, повезаног пића складу са стандардом једним стране Тап и мини-Аир-Пумп 

као опреме под притиском.

БЕЛЕШКА! 

Само конзерве пива са гуменим чепом од ВЕЦОМАТИЦ може да се користи! 

Обим испоруке: Странка-Пацк 

5-литара алу конзерве 

ВЕЦОМАТИЦ руббер-стоппер 

Опремање / Технички подаци: 

* Пиво може се није укључена * 

- Материјал: Најлон 7575 Супра-Тек 

- Стандард Боја: Сива / Црна 

- Ранац Димензије: В 36 к Ш 27 к Д 17 цм 

- Тежина (не лоадед): 0,8 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (видљива фолија површина): Х 31 к Л 46 цм 

- Точење сет: једна рука славина, чесме, могу цламп, мини ваздуха пумпе (види слику горе у средини) 

- Бецхерхалтерунг пм Сцхултергурт (идеално дла 200 мл Тринкбецхер 

- држач за чаше на раме (идеално за 200 мл шољица) 

Цена / Јединица ЕУР 89.00 
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Ракета кула - Слободан 3 литра 

Ракета торањ Слободан је врхунац за догађај угоститељство. Опремљен једним нераскидиву пића цев од пластичног (ПЕ), садржај цеви 3 

литре. Укључујући и хлађења (ИцеТубе) и уређаја за точење, ово Ултралигхт ранац је привлачило поглед и ...

гарантовано промет за унутрашњу Евент-Цатеринг!

Ваш имиџ бренда 

оптимално представља 

За употребу са Ице Тубе само 

2 литра капацитет 

бевераге тубе 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Блацк / Силвер 

- Ранац Димензије: Х 60 к Ш 32 к Д 11 цм 

- Дужина напитка Тубе: 70 цм (са калибрацијом по литру) и укључила пића линија са славином 

- Дужина Ице-Тубе: 60 см 

- Тежина (без испуне): 1,7 кг 

- Рекламирање Површина: 1к В 54 к Д 10 цм 1к В 14 к Д 23 см 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Цена / Јединица ЕУР 189.00 
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Ракета торањ - Твин 2к 3 литра 

Ракета торањ Слободан је врхунац за догађај угоститељство. Опремљен са два нераскидиву пића епрувети од пластике (ПЕ), садржај сваку 

епрувету 3 литре. Укључујући и хлађења (ИцеТубе) и уређаја за точење, ово изузетно лаган руксак је привлачило поглед и ...

гарантовано промет за унутрашњу Евент-Цатеринг!

Ваш имиџ бренда 

оптимално представља 

За употребу са Ице Тубе само 

2 литра капацитет 

бевераге тубе 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Блацк / Силвер 

- Ранац Димензије: Х 60 к Ш 32 к Д 11 цм 

- Дужина напитка Тубе: 70 цм (са калибрацијом по литру) и укључила пића линија са славином 

- Дужина Ице-Тубе: 60 см 

- Тежина (без испуне): 2,7 Кг 

- Рекламирање Површина: 1к В 54 к Д 10 цм 1к В 14 к Д 23 см 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телесцопе стицк (Л цца. 140 цм) * није приказано

Цена / Јединица ЕУР 299.00 
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Твин пацк - конзерве и боце Ранац 

Изолована Твин Пацк је идеалан мобилни дистрибутивног система за комерцијалне лименки и боца (ПЕТ или стакло) до 500 мл, као 

упакованих производа из сектора прехрамбене и непрехрамбене. Савршено одговарало да допуне и промоцију повећања и продајних 

капацитета. Лако пуњење и опрема!

Твин пакет може да се конвертује у пића ранац за служење у да купова. 

Само нас траже решења и ценама. 

Двоструко паковање са отпада торбу за 

одлагање празне посуде 

Флексибилни измењивих 

рекламне поруке! 

2 Комора уређај са носивости за 15 

конзервама или флашама 

до 500 мл свака 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Сребрна 

- Ранац Димензије: Х 60 к Ш 35 к Д 30 цм 

- Тежина (без испуне): 4,0 кг 

- Маркетинг Површина (задњица): В 52 к Ш 30 цм 

- Рекламирање Површина: 2к В 38 к Ш 22 см 

- Добављача Платформа укљ. 3 предња џепа (Индустријска & боја исто као ранац)

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телескоп штап (није приказана). Отпад Торба (илустроване горе лево).

Цена / Јединица ЕУР 249.00 (Врећу - Цена / Јединица евра 39.00) 
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БТ4002 - продавац је касета на борту са поклопцем 

Изоловане добављача Траи је погодан за широк спектар апликација. Високог квалитета материјала и израде осигурати стабилност и 

трајност. Скида Лифт уп поклопац, раме систем траке са подесивим рамена пад у задњем унакрст, осигурати највиши удобност ношења. 

Са два бочна џепа ван за услуга додатне опреме или новца поширати. Предњи и поклопац (у) могу бити уређена рекламирања сврху. Када 

се користи у лежиште са поклопцем и погодан за дистрибуцију сладоледа производа!

Ергономски каиш систем 

са подесивим рамена 

Лифт уп поклопац потпуно Ремовеабле 

Флексибилно промена 

рекламних порука 

15-рупа уметак за стабилизацију 

конзерви, флаша и пехара 

Рупа Ø 70 мм, висина 50 мм, 

Инлеј (параваном), задржава 

Траи уредном 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Сребрна (остале боје могуће од количине од 50 комада) 

- Траи Димензије: Х 20 к Ш 39 к Д 39 цм 

- Тежина (без испуне): 2,2 Кг 

- Нето запремина: 25 литара 

- Маркетинг Површина (напред): В 13 к Ш 69 цм 

- Рекламирање Сурфаце (унутар поклопца): В 12 к Ш 31 цм 

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телескоп штап (није приказана).

Опрема са инлаи (соба сепаратора) Цена / Јединица ЕУР 139.00 Опрема са инлаи (соба сепаратора) Цена / Јединица ЕУР 139.00 

15-рупа Убаците Цена / Јединица ЕУР 19.00 
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БТ4003 - продавац је лежиште на борту КСЛ са поклопца 

Изоловане добављача Траи је погодан за широк спектар апликација. Високог квалитета материјала и израде осигурати стабилност и 

трајност. Скида Лифт уп поклопац, раме систем траке са подесивим рамена пад у задњем унакрст, осигурати највиши удобност ношења. Са 

два бочна џепа ван за услуга додатне опреме или новца поширати. Предњи и поклопац (у) може бити уређена за рекламну сврху. Када 

користите послужавник са поклопцем и погодан за дистрибуцију сладоледа производа!

Посебно погодан за употребу са 500 мл конзерве & флаша! 

Ергономски каиш систем 

са подесивим рамена 

Флексибилно промена 

рекламних порука 

15-рупа уметак за стабилизацију 

конзерви, флаша и пехара 

Рупа Ø 70 мм, висина 50 мм, 

Инлеј (параваном), задржава 

Траи уредном

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Сребрна (остале боје могуће од количине од 50 комада) 

- Траи Димензије: Х 30 к Ш 39 к Д 39 цм 

- Тежина (без испуне): 3,0 кг 

- Нето запремина: 40 литара 

- Маркетинг Површина (напред): В 23 к Ш 69 цм 

- Рекламирање Сурфаце (унутар поклопца): В 12 к Ш 31 цм 

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телескоп штап (није приказана).

Опрема са инлаи (соба сепаратора) Цена / Јединица ЕУР 149.00 Опрема са инлаи (соба сепаратора) Цена / Јединица ЕУР 149.00 

15-рупа Убаците Цена / Јединица ЕУР 19.00 
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БТ4001 - продавац је касета цлассиц са поклопцем 

Великог капацитета добављача касета, термо-изолацијом, за широк спектар апликација. Високог квалитета материјала и израде осигурати 

стабилност и трајност. Скида Лифт уп поклопац, раме систем траке са подесивим рамена пад у задњем унакрст, осигурати највиши удобност 

ношења. Са два бочна џепа ван за услуга додатне опреме или новца поширати. Предњи и поклопац (у) може бити уређена у рекламне сврхе. 

Када користите послужавник са поклопцем и погодан за дистрибуцију сладоледа производа!

Флексибилно промена оглашавања 

Хигх Цапацити добављача касета 

са изолацијом 
Инлеј (параваном) држи 

послужавник уредан 

24-рупа Убаците 

Рупа Ø 70 мм, висина 50 мм, 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Сребрна (остале боје могуће од количине од 50 комада) 

- Траи Димензије: Х 23 к Ш 57 к дубина 41 цм 

- Тежина (без испуне): 2,8 кг 

- Нето запремина: 45 литара 

- Маркетинг Површина (напред): В 14 к Ш 50 цм 

- Рекламирање Сурфаце (унутар поклопца): 2к В 20 к Ш 50 цм 

- Рекламирање Сурфаце (бочне вреће): 2к Х 12 к В 34 цм 

- Додатна опрема: Промоција-Флег укљ. телескоп штап (није приказана).

Опрема са инлаи (соба сепаратора) Цена / Штуки ЕУР 179.00 Опрема са инлаи (соба сепаратора) Цена / Штуки ЕУР 179.00 

24-рупа Убаците Цена / Штуки ЕУР 29.00 
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ЕВТ2010 - сладолед-Торба укљ. 2 Расхладни елементи

Термоизолационе Ице-Цреам-Баг са два елемента за хлађење укључено. Флексибилни 4-део комора подела унутар, два бочна џепа ван, 

подесив каиш са заштитом текстила. Лифт уп поклопац са заштитом време на странама и магнетном копчом. Идеалан за дистрибуцију 

сладоледа и других замрзнутих производа.

Атмосферске / Сметње 

заштита 

4-парт комора девице 

Флексибилно промена оглашавања 

Идеалан за сладолед 

дистрибуција 

Укључујући 2 Цоолинг Елементс 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Камион церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Сребрна (остале боје могуће од количине од 50 комада) 

- Баг Дименсион: В 37 к Ш 25,5 к Д 25 цм 

- Маса (укључујући Цоолинг Елементс.): 3,2 кг (. Тежина без хлађења Елементс 1,4 кг) 

- Нето запремина: 20 литара 

- Маркетинг Површина (напред): В 15,5 к Ш 33 см 

Торба укљ. 2 ВАМУС Расхладни елементи Цена / Јединица ЕУР 129.00 

ВАМУС расхладни елемент -21 ° Ц, 28к20к2 цм Цена / Јединица ЕУР 12.00 ВАМУС расхладни елемент -21 ° Ц, 28к20к2 цм Цена / Јединица ЕУР 12.00 
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ЕБ4003 - Сладолед Аутомат Кутија са клизним поклопцем 

Модел послужавник ергономски дизајнирана произвођача, са двоструким зидом са пеном материјалне панела за бољу изолацију. Опремљен са 4 тачке 

нараменица система. Працтицал клизни поклопац (ремовабле), спречава нагли губитак температура у унутрашњем и осигурава оптимално руковање.

Идеалан за сладолед и смрзнуте производе!

Ергономски 4-поинт 

нараменица 

Сладолед-касета са клизним 

поклопцем, 4 тачке рамена 

каиш и фолије-торба 

Сладолед-касета без. 

Фолије-торба и клизни поклопац

Клизни поклопац Ремовеабле

Карактеристике производа / Технички подаци:

Стандард Боја: Бела 

Материјал: ПЕ пластика 

Димензије споља: Л60цм х Х22,5цм х Д33цм Димензије унутра: 

Л55цм х Х19,5цм х Д29цм Нето Запремина: цца. 31 литара 

Маса (без испуне): цца. 3,4 Кг

Маркетинг Површина (напред): Може бити украшен са налепницама или са предње фолијом за флексибилне рекламне уложака. 

Сладолед-касета укљ. слидинг поклопцем & 4 тачке страп: Цена / Јединица ЕУР 189.00 

Сепаратори (Сет од 3 ком): Цена / Јединица ЕУР 9.00 

Фоил-Баг Л63,5 к Х16,5 цм (унутар Л59 к Х16,5 цм) Цена / Јединица ЕУР 19.00 
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ВБ4004 - Продавац Торговиј кутија 

Ергономски дизајнирана модел лежишта добављача, направљен од лако заштите пластике, врло светло у сопственом тежином. Опремљен са 4 тачке 

нараменица система. Хлађење робе од коцке леда могуће!

- Флексибилно примењује Продавац носач направљен од свих-пластика -

Илустрација без. Фолија-Торба Илустрација без сепаратора 

Илустрација са 16 рупа улошком 

Илустрација са два сепаратора 

Илустрација укљ. Фолија-Торба за 

флексибилно оглашавања декорацију

Карактеристике производа / Технички подаци: 

Стандард Боја: Црна Материјал: 

ПЕ пластика 

Димензије споља: Л60цм / Х18цм / Д33цм Димензије унутра: 

Л55,5цм / Х17,5цм / Д29цм Нето запремина: цца. 28 литара 

Маса (без испуне): цца. 2,3 Кг

Маркетинг Површина (напред): Може бити украшен са налепницама или са предње фолијом за флексибилне рекламне уложака. 

Продавац касета укљ. 4-поинт нараменица: Цена / Јединица ЕУР 139.00 

16-рупа Уметни: Цена / Јединица ЕУР 19.00

Сепаратори (Сет од 3 ком): Цена / Јединица ЕУР 9.00 

Фоил-Баг Л63,5 к Х16,5 цм (унутар Л59 к Х16,5 цм) Цена / Јединица ЕУР 19.00 
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Лаптоп-Носач - две величине доступне 

Удобан, мобилни рад подлога за нотебоок / лаптоп рачунаре, са подесивим системом рамени појас прешло у леђа. КСЛ верзија са 

нараменице и више широким тракама. Ергономски конструкција. Испоручени траке велцро поправи јединицу у радну подлогу и гарантују 

оптимално руковање.

Лаптоп-Носач стандард 

за уређаје 11 "- 14" 

Појас систем Стандардни модел 

Слика стандардна верзија 

Слика КСЛ верзија 

Лаптоп-Носач КСЛ 

уређаје 15 "- 18" 

Појас систем КСЛ модел 

Опрема / Технички подаци за Стандард (уређаји 11 "-14") 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Блацк / Силвер 

- Димензије: Л 35 к Д 35/37 к Х 4 цм 

- Тежина: 0,8 кг Цена / Јединица ЕУР 59.00 

Опрема / Технички подаци за КСЛ (уређаји 15 "-18") 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Блацк / Силвер 

- Димензије: Л 45 к Д 40/44 к Х 5 цм 

- Тежина: 1,0 кг Цена / Јединица ЕУР 69.00 



 

31 

ЛаптопСуппортерБаг - 2 у 1 модел 

Паддед случај за нотебоок / лаптоп, може се претворити у мобилни радни стол на неколико једноставних корака. Широко, у леђа прешли Еполете 

обезбеди стабилност и удобност. Испоручени траке велцро поправити десц за рад слабљења и гарантују оптимално руковање. Фолија-Торба 

унутар поклопца може да се користи у рекламне сврхе.

Торбица и ... 

... мобилни рад сто у једном 

Мобиле Рад-стол и 

ношење-Баг фор Нотебоок / 

лаптоп 11 "-18"

Широки каишеви за рамена са 

подесивим нараменице 

Велцро траке стабилизује уређај 

на радном столу 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Стандард Боја: Блацк / Силвер 

- Димензије: Л 40 к Д 39 / 35,5 к Х 9 цм 

- Тежина: 1,6 кг 

- Адвертисинг Сурфаце (Фоил-Баг): Х 30 к В 34 цм 

Цена / Јединица ЕУР 109.00 
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Промоција Торба - појединац оглашавање могућност 

Функционалан, многи једнострано примењује рамена-баг, направљена од издржљивог камион церада са удобан раменог појаса, подесив и 

обложен. Појединачно промотивне декорације са папирним умецима са предње стране и поклопца на споља.

Унутар-Погледај 

Промоција Торба 

Од количине 100 комада 

доступан у другим бојама! 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материал: церада (641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Цолор: Блацк / Блацк / Ред / Блацк 

- Баг Дименсион: Л 40 к Х 30 к Д 12 цм 

- Тежина: 0,8 кг 

- Нето запремина: 12 литара 

- Рекламирање површина Предња / корица Х 25 к В 38 цм 

Цена / Јединица ЕУР 39.00 
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ПП8001 - Плакат пакет (ходање Билборд) 

Ултра-лигхт ранац конструкција са алуминијумским-спрема за стабилизацију изградње. За изузетно ефикасну, мобилни презентацију плаката 

/ постера. Високи видљивост рекламне поруке због лоцатиониндепендент, великих површина презентација. Испорука укључује Продавцу 

Апрон са три фронта џепова. Превозник има руке слободне за дистрибуцију узорке производа, летке, итд

Брза промена рекламне 

поруке 

Добављача Платформа са три 

фронта џепова за флајере, 

узорци, флајери итд 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Димензије: Д 126 к Ш 64 к дубина 28 цм 

- Боја: Силбер / Силвер 

- Материјал: церада ((641 ЦОМПЛАН оригинал) 

- Добављача Платформа са три фронта џеповима (боја и материјала као Плацард Пацк) 

- Видљиви Билборди (задњица): В 119 к Ш 83 цм (. Око ДИН Б0) 

- Видљиви Билборди (горе): В 41 к Ш 57 см 

- Тежина: око. 5,2 кг

Цена / Јединица ЕУР 189.00
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Пиво-кула оригинал 3 и 5 литара 

Солид табле-топ дозатор, погодан за скоро сваку пића (искључујући високо процентног алкохола). Модеран дизајн са провидним пластичним 

славином. Бевераге цев израђена од неломљивог поликарбоната, са калибрацијом по литру, ротационо 360 °. Чврсто постоље може да се 

користи у рекламне сврхе и украшен налепница.

ИцеТубе (Интериор-Цоолинг) 

3 & 5 Литер Товер 

Напитак цев израђена од 

поликарбоната неломљивог 

Слика Пиво-кула 3 литра Тубе ротационо 360 ° 

Високо квалитетна провидна славина 

Верзија 3 литра (Предмет бр .: ЗС2005 / 3) 

Укупна висина: 90 см / Тежина: 4,0 кг Цена / Јединица ЕУР 119.00 

Верзија 5 литара (тачка бр .: ЗС2005 / 5 

Укупно Висина: 125 см / Тежина: 4,4 кг Цена / Јединица ЕУР 129.00

Опрема у комплету Додатна ... 

Хлађење Елемент (ИцеТубе) Интериор хлађење 

Испуњен са ледом и водом, држи пиће за више свежег без разблаживања. Када се користи са трепћућим коцке леда, степен пажње 

повећава знатно ...

Ставка бр .: ЗС2105 / 3 литра Цена / Јединица ЕУР 17.00 Ставка бр .: ЗС2105 / 3 литра Цена / Јединица ЕУР 17.00 

Ставка бр .: ЗС2105 / 5 литара Цена / Јединица ЕУР 19.00 Ставка бр .: ЗС2105 / 5 литара Цена / Јединица ЕУР 19.00 

ИцеБуллет инстед леда ( није приказано) 3 ком / сет за 3 литра ИцеБуллет инстед леда ( није приказано) 3 ком / сет за 3 литра 

Тубе Цена / сет од 3 ЕУР 7.00 

5 ПК / Сет за 5 Литер Тубе Цена / сет од 5: 10,00 ЕУР 

Четка за чишћење ( није приказано) Четка за чишћење ( није приказано) 

Ставка бр .: ЗС2108 

3 литре бевераге тубе Цена / Штуки евра: 12.00 

5 литара бевераге тубе Цена / Штуки евра: 14.00
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Тритон "класичних" 5 литара 

Табела-топ-Дозатор ... Истовремено сипање пића од три славине! Прикладно за таппинг свих врста пића, са или без угљен диоксида 

(пожељно хладно). Испорука укљ. Четка за чишћење, капаљком ладицу, хлађење блок и послужавник за грицкалице попут чипови, сендвича 

итд

Материјали и сировине користи у складу са Уредбом (ЕУ) бр 10/2011 и 

Уредба (ЕС) бр 1935/2004 и погодни су за употребу са прехрамбеним / пића! 

Посуда са калибрацију 3 & 5 

литара 

Чврста база 

Тритон Цлассиц 5 литара 

Цоолинг Блоцк 

Траи за грицкалице, нпр 

Чипс, Сендвичи итд 

Цлассиц Дрип траи 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Пластика (погодан за употребу са прехрамбеним / пића) 

- Укупна висина: 62 см 

- Садржај: 5 литара 

- База Пречник: 39 СМ 

- Снацк-касета Пречник: 25 см 

- Тежина (без испуне): 3,7 кг 

- Прибор на захтев 

Цена / Јединица ЕУР 139.00 
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Тритон "промо" 5 литара 

Табела-топ-Дозатор ... Истовремено сипање пића од три славине! Прикладно за таппинг свих врста пића, са или без угљен диоксида 

(пожељно хладно). Испорука укљ. четка за чишћење, хлађење блок и послужавник за грицкалице попут чипови, сендвича итд

Материјали и сировине користи у складу са Уредбом (ЕУ) бр 10/2011 и 

Уредба (ЕС) бр 1935/2004 и погодни су за употребу са прехрамбеним / пића! 

снацк касета 

Цоолинг Блоцк 

Тап са завртњима 

Тритон промо 5 литара 

Посуда 5 литара са калибрацију 3 

& 5 литара 

Чврста база 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Пластика (погодан за употребу са прехрамбеним / пића) 

- Укупно Висина: 60 цм 

- Садржај: 5 литара 

- Снацк-касета Пречник: 25 см 

- Тежина (без испуне): 2,7 Кг 

- Прибор на захтев 

Цена / Јединица ЕУР 109.00
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Тритон "Небо" 5 литара 

Табела-топ-Дозатор ... Истовремено сипање пића од три славине! Прикладно за таппинг свих врста пића, са или без угљен диоксида 

(пожељно хладно). Испорука укљ. Четка за чишћење, Ице-Тубе фор ледом (опционо коришћење са хлађењем блок као) и траи за грицкалице 

попут чипови, сендвича итд

Материјали и сировине користи у складу са Уредбом (ЕУ) бр 10/2011 и 

Уредба (ЕС) бр 1935/2004 и погодни су за употребу са прехрамбеним / пића! 

Ски 5 литара укљ. ице цеви

за ледене коцке 

Мулти-Тап Систем Три 

Наношење Славине 

СКИ 5 Литер (непопуњених) 

Хлађења блок (опционално 

елемента за хлађење) 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Посуда 5 литара: Пластиц (погодан за употребу са храном / пића) 

- Ице-Тубе фор ледених коцки: Пластиц (погодан за употребу са храном / пића) 

- Укупно Висина: 89.7 см 

- Ширина: 31,9 цм 

- Садржај: 5 литара 

- Траи Пречник: 25 см 

- Удаљеност тап / база: 21,5 цм 

- Тежина (без испуне): 2.8 Кг 

- Прибор на захтев 

Цена / Јединица ЕУР 119.00 
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Број аукције: 4160С Куп Диспенсер 

пластике, Ведро, (мала) 

Цлассиц Мали Куп Диспенсер транспарентан плава, нови флип Куп омогућава пуњење без скидања шољу, горњи лоадед и гравитација хранили 

Самоподешавајући за чаше велицине које 90-150 мл, са пречника обод 57-73 мм, дужина цеви 406 мм (испоручује се са зидни носач уређаја, оне 

суспензије) 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Пластика 

- Боја: транспарентно (јасно) 

- Цев Дужина: 406 мм, 

- За празне посуде Величине: 90-150 мл, 

- пречника наплатка: 57-73 мм 

- Тежина: 0,3 кг 

Цена / Јединица: 18,00 ЕУР

Број аукције: 3165М Куп Диспенсер 

пластике, Ведро, (средње) 

Цлассиц Средње Куп Диспенсер транспарентан плава, нови флип Куп омогућава пуњење без скидања шољу, горњи лоадед и гравитација 

хранили Самоподешавајући за чаше величине 120-300 мл, пречника РИМ 64-83 мм, дужина цеви 508 мм (испоручује се са зидом моунт девице, 

оне суспензије) 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Пластика 

- Боја: транспарентно (јасно) 

- Цев Дужина: 508 мм, 

- За празне посуде Величине: 120-300 мл, пречника 

Рим: 64-83 мм 

- Тежина: 0,4 кг 

Цена / Јединица ЕУР 19.00
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Број аукције: 4410М 

Куп Диспенсер пластике, Песак (Средњи / велики) 

Пулл-Тип за пиће Диспенсер у најразличитије сврхе. Материјал од нераскидиве полиетилена, боје песка или црвена (на захтев), врх лоадед 

и гравитација хранили, Самоподешавајући, за шољицу величине 350-710мл, пречник обода 82-98мм, цев дужине 597мм (испоручује се са 

зид уређај, два суспензија) .

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: полиетилен (Пластика) 

- Стандард Боја: Песак 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За празне посуде Величине: 350-710 мл, пречника 

Рим: 82-98 мм 

- Тежина: 0,5 кг 

Цена / Јединица ЕУР 39.00

* Дозатор за мање чаше величине на захтев! 

Број аукције: 3250С Куп Диспенсер од 

нерђајућег челика-"Мала" 

Мали Куп Диспенсер од нерђајућег челика, горњи лоадед и гравитација хранили, Самоподешавајући, за шољицу величине 180-350 мл, пречник 

наплатка 70-86 мм, дужина цеви 406 мм (испоручује се са зид уређаја, један суспензија) 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Нерђајући челик 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 406 мм, 

- За одлагању Куп величине: 180-350 мл, са 

пречником Рим: 70-86 мм 

- Тежина: 0,6 кг 

Цена / Јединица ЕУР 46.00
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Чланци број .: 4200М Куп Диспенсер 

нерђајућег челика "средње" 

Медиум Цуп Диспенсер, нерђајућег челика, топ лоадед и гравитација храњени, Самоподешавајући за шољицу величине 120-300 мл, пречник 

наплатка 70-86 мм, дужина цеви 597 мм, (испоручује се са зид уређајем, две вешања) 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Нерђајући челик 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За празне посуде Величине: 120-300 мл, пречника 

Рим: 70-86 мм 

- Тежина: 0,7 кг 

Цена / Јединица ЕУР 54.00

Број аукције: 4400Л Куп Диспенсер 

нерђајућег челика "Велики" 

Ларге Цуп Диспенсер, од нерђајућег челика, топ лоадед и гравитација храњени, Самоподешавајући за шољицу величине 350-710 мл, пречника 

рим 82-98 мм, дужина цеви 597 мм (добија уз зид уређајем, два суспензије). 

Карактеристике производа / Технички подаци: 

- Материјал: Нерђајући челик 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Тубе ленгтх: 597 мм 

- фор празне посуде Величине: 350-710 мл, пречника 

наплатка: 82-98 мм 

- Тежина: 0.8 кг 

Цена / Јединица ЕУР 59.00
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Мулти-пурпосе Куп Диспенсер Ст.- Челик "Средњи / велики / М" 

Куп Диспенсер од нерђајућег челика, горњи лоадед и гравитација-фед, са хром поклопац, за чаше за једнократну употребу папира или 

пластике. Пречник Обод посуду може се подесити шрафцигером или новчићем у пречнику ободу чаше. Испорука укључујући уређај за зидну 

монтажу (две суспензије).

3200М (Медиум) 

Технички подаци: 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За куп величине: 180-300 мл, Рим Ø: 

56-81 мм 

- Тежина: 0,7 кг 

Цена / Јединица ЕУР 58.00 

* * * * *

3400Л (Велики) 

Технички подаци: 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За куп величине: 350-710 мл, Рим Ø: 

70-98 мм 

- Веигхтт: 0,8 кг 

Цена / Јединица ЕУР 62.00 

* * * * *

3500КСЛ (Кс-Ларге) 

Технички подаци: 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За куп величине: 950-1360 мл, Рим Ø: 

101-123 мм 

- Тежина: 1,0 кг 

Цена / Јединица ЕУР 76.00 
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Куп Дозатор Санкт-Челик са опругом "Средњи / велики / М" 

Куп Дозатор са опругом, нерђајућег челика, за једнократну употребу чаше папира или пластике. Пречник Обод купа може се подесити са 

шрафцигером или новчићем. Испорука укључујући уређај за зидну монтажу (две суспензије). Куп Дозатор може бити инсталиран хоризонтално, 

вертикално или 45 °.

3200ЕВ-М 

Технички подаци: 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За куп величине: 180-300 мл, Рим Ø: 

56-81 мм 

- Тежина: 1,1 кг 

Цена / Јединица ЕУР 85.00 

* * * * *

3400ЕВ-л 

Технички подаци: 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За Куп Величине: 350-710 мл, са 

пречником обод О: 70-98 мм 

- Тежина: 1,2 кг 

Цена / Јединица ЕУР 92.00 

* * * * *

3500ЕВ-М 

Технички подаци: 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За куп величине: 950-1360 мл, Рим Ø: 

101-123 мм 

- Тежина: 1,3 кг 

Цена / Јединица ЕУР 110.00 
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Постоље 

Табле-Топ станд, хром / челична конструкција за до 4 ЛИД / чаше за точење са 597 мм дужине цеви и две суспензије.

3604С 

Технички подаци: 

- Цолор: Хром 

- Висина: 914 мм, 

- Басе рим диаметер: 254 мм 

- Тежина: 3.5 кг 

Цена (Станд само) Унит 

ЕУР 185.00 

* Илустрација изнад десног емисија стоје 

3604С инцл. шоља дозатор 2к 3200М, 1к 

3400Л, поклопац дозер 1к 3402ДХ

ПДВ. Опрема Јединица ЕУР 

432.00

Станд само Станд укљ. цуп апотекар

и поклопац Дозатор 

Поклопац Дозатор од нерђајућег челика 

Поклопац дозатор (две величине поклопац), матирано нерђајући челик, погодан за куп поклопце. Испорука укључујући уређај за зидну монтажу (две 

суспензије).

3402ДХ 

Технички подаци: 

- Цолор: Блацк (Санкт-Челик) 

- Цев Дужина: 597 мм 

- За величине куп: 173-710 мл 

- Тежина: 1,3 кг 

Цена / Јединица евра 69.00 
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АФГ посуда, НЦ, од нерђајућег челика- 

5-Литре, 11-Литре, 19-Литре 

АФГ посуда, НЦ, 5-литарски, 11-литарски и 19-литарски капацитет, контејнер поклопац са сигурносни вентил за притисак на поклопац 

резервоара, базе са гуменом грип, на врху дршке. У гравитације верзији, постоји додатни се вентил на дну резервоара (бочни излаз).

РП1104 / 5 (5 Л 

Садржај) 

Технички подаци: 

- Материјал: Ст-стомана ДИН 1.4301 

- Висина: 23,5 цм 

- Рим Пречник: 21.3цм (+/- 1цм) 

- Тежина: 2.26 кг 

Цена / Јединица ЕУР 99.00 

РП1104 / 11 (11 Л 

Садржај) 

Технички подаци: 

- Материјал: Ст-стомана ДИН 1.4301 

- Висина: 42.5 см 

- Рим Диамтер: 21.3цм (+/- 1цм) 

- Тежина: 2.7 кг 

Цена / Јединица ЕУР 109.00 

РП1104 / 19 (19 Л 

Садржај) 

Технички подаци: 

- Материјал: Ст-стомана ДИН 1.4301 

- Висина: 63.5 см 

- Рим Пречник: 21.3цм (+/- 1цм) 

- Тежина: 3,4 кг 

Цена / Јединица ЕУР 119.00 

19 литара 11 литара 5 литара 
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АФГ посуда, НЦ, од нерђајућег челика-5-литара, 11 литара, 

19-Литре "Гравитација Извршење" 

АФГ посуда, НЦ, 5-литарски, 11-литарски и 19-литарски капацитет, контејнер поклопац са сигурносни вентил за притисак на поклопац 

резервоара, базе са гуменом грип, на врху дршке. У гравитације верзији, постоји додатни се вентил на дну резервоара (бочни излаз).

РП1104 / 5ГВ (5 Литер) 

Долази у комплету са пића црева, 

изолација, поклопац, славине и спојнице 

Технички подаци: 

- Материјал: Ст-стомана ДИН 1.4301 

- Висина: 23,5 цм 

- Рим Пречник: 21.3цм (+/- 1цм) 

- Тежина: 2.78 кг 

Инцл. Стандард Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 129.00

Инцл. Премиум Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 169.00

РП1104 / 11ГВ (11 литара) 

Долази у комплету са пића црева, 

изолација, поклопац, славине и спојнице 

Технички подаци: 

- Материјал: Ст-стомана ДИН 1.4301 

- Висина: 42.5 см 

- Рим Пречник: 21.3цм (+/- 1цм) 

- Тежина: 3.1 кг 

Инцл. Стандард Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 139.00

Инцл. Премиум Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 179.00

РП1104 / 19ГВ (19 литара) 

Долази у комплету са пића црева, 

изолација, поклопац, славине и спојнице 

Технички подаци: 

- Материјал: Ст-стомана ДИН 1.4301 

- Висина: 63.5 см 

- Рим Пречник: 21.3цм (+/- 1цм) 

- Тежина: 3.9 кг 

Инцл. Стандард Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 149.00

Инцл. Премиум Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 189.00

19 литара 11 литара 5 литара 
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Пластиц Бевераге Цонтаинерс (ПЕ) Гравити 

Версион 5-Литер & 15-Литре 

Материјали и сировине које се користе у пластичне посуде за пиће у складу са Уредбом (ЕУ) бр 10/2011 и Уредбе (ЕУ) бр 1935/2004 и 

погодни су за употребу са прехрамбеним / пића! 

РП1104 / 15ГВП (15 Л) 

Може се користити са топлих и хладних напитака. 

Погодан за Басиц15-литарским и Цомби 2к 15 литара.

Технички подаци: 

- Материјал: Пластика (ЈП) 

- Висина: 43,5 цм 

- Ширина: 28 цм 

- Дубина: 16,5 цм 

- Тежина: 1.2 кг 

Инцл. Стандард Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 59.00

Инцл. Премиум Додирните Цена / 

Јединица ЕУР 99.00

РП1104 / 5ГВП (5 Л) 

Пожељно погодан за хладне напитке. 

Компатибилан са тачком ДПФ100 и ДПД200.

Технички подаци: 

- Материјал: Пластика (ЈП) 

- Висина: 32 СМ 

- Ширина: 19 цм 

- Дубина: 11,5 см 

- Тежина: 0.6 кг 

Само опремљен са 

стандардним Тап 

Цена / Јединица ЕУР 39.00 

РП1000 / БЛК 

стандард Додирните 

... Испоручује се са пића црева, изолација, 

поклопац, славине и спојнице 

Цена / Јединица ЕУР 29.00 

РП1000 / ЦДТ Басиц 

Додирните 

... Испоручује се са пића црева, изолација, 

поклопац, славине и спојнице 

Цена / Британија .: евра 69,00 



 

47 

Притисак Прибор за пића са ЦО2 ... 

РП1101СФ 

ЦО2 гаса цилиндра 

. . . сива са ротационог вентила, са 

техничким одобрењем, Ø 60,3 мм, дужине 

401 мм, тежина 2,17 Кг 

Цена / Јединица ЕУР 39.00 

РП1102ХИВИ

Мини ЦО2-Регулатор 3 бар 

. . . са сигурносним вентилом, манометром радног 

притиска, стоп вентилом, са комплетном ред 

притиска, неповратни уређаја и НЦ спојницом 7/16 

". 

Цена / Јединица ЕУР 69.00 

РП1102ГН 

ЦО2-Регулатор 0-3 бар,

... a дјустабле би ручним точком, погодан за ... a дјустабле би ручним точком, погодан за ... a дјустабле би ручним точком, погодан за 

алуминијум ЦО2 вентила боце уређаја сода 

мјехуриће попут "Сода Цлуб" и "Сода 

Стреам". Размена боце у продавницама 

могуће. Спремна за прикључење са линије и 

спојницом, погодан за Роцкет Пацк челика.

Цена / Јединица ЕУР 110.00 

РП1000 / КДТ 

Компензатор Тап витх 

подешавање завртњем 

... ово славина је обавезно када се користи 

ЦО2-гасова у пића ранцу. Може се 

користити само за челичне контејнере!

Цена / Јединица ЕУР 129.00 

Итем РП1101СФ (ЦО2Гас 

Цилиндер, Стеел, 500 г) 

Итем РП1102ХИВИ Мини-ЦО2 

Регулатор 3 бар 

Тачка РП1102ГН ЦО2 

регулатор за Сода-Цлуб 

боца (Алуминиум) 

Итем РП1101СФ & РП1102ХИВИ везан 11 

литара контејнер 

Итем РП1102ГН & Сода Цлуб 

ЦО2-Цилиндер везан за 

11-литара 

Итем РП1000 / КДТ 
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Прибор притиска за "нико-газирана" и 

"Газирани" пића Топла и хладна

РП1113 / пп 

Ручни ваздуха пумпе, 8 ", хром, укљ. рукав Ручни ваздуха пумпе, 8 ", хром, укљ. рукав 

причвршћивање. Користи за генерисање 

притисак сипање када наношење свих пића 

као што су пиво, кола, вино, сок, воду, итд

Комплету са прикључцима за 

одговарајући ранац модел. 

Цена / Јединица ЕУР 79.00 

РП1113 / ПП-Т 

Пумпа за ваздух као што је описано Пумпа за ваздух као што је описано 

горе, али са Т конектор, за прикључење горе, али са Т конектор, за прикључење горе, али са Т конектор, за прикључење горе, али са Т конектор, за прикључење 

на 2 пића контејнера. 

Комплету са прикључцима за 

одговарајући ранац модел. 

Цена / Јединица ЕУР 99.00 

ЈП2201 

Мини Ер-пумпе, да генерира наношење Мини Ер-пумпе, да генерира наношење 

притисак за пића са ЦО2 За производа 

ДПФ100 и П2003. 

Цена / Јединица ЕУР 19.00 

Аир-пумпе са Т-цоннецтор 

Мини Клима-пумпе 

Пумпа повезана са чланом 

Премиум 11-Литре 

Пумпа са Т-Цоннецтор везани 

члану Караван 2к 15-Литре 
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Опрема за пуњење ... 

РП1107 

Точено пиво Попуна Кит 

који се састоји од ЦО2-регулатора 0-6 / 3 бара, 

ЦО2 прикључку црева, кег цоуплер (равна, кош 

или комби) са неповратним вентилом, пића 

линија укљ. прилоге и сниффер вентил НЦ, 7/16 

".

Цена / Јединица ЕУР 270.00 

РП1106 

Ауто-мик софт Пиће за пуњење комплет 

. . . пуњење од Вибау пића спремника од 

премикса буре индустрији пића. Комплет се 

састоји од ЦО2-регулатора 010/7 бар, са 

сигурносном вентилу, са индикатором цонтент 

цилиндра, са стопцоцк, спремна за 

прикључење са линије притисак инцл. 

неповратни вентил и пића линија са НЦ 

спојнице црно-сниффер вентила НЦ 7/6 ". На 

захтев са ЦЦ-спојнице на располагању!

Цена / Јединица ЕУР 220.00 

РП1109 

Пуњење левак, Ø 16 цм, од ПЕ-ХД 9507

. . . неконвенционалан пуњење Вибау 

посуде за пиће преко отвора руком левак уз 

линију. Смањује фоаминг!

Цена / Јединица ЕУР 20.00 
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опрема за пуњење 

РП1108 

Оверфлов линија Пиво / Ауто-мик 

Комплет се састоји од пића линије (цца. 2 

метра), спојница НЦ црне, снифтер вентила НЦ, 

7/16 ". Опционо са крила матицом 5/8 "за 

флеш-расхладни везе или УНЕКС црево 

штипаљком за прикључење тапкања вентил.

Цена / Јединица ЕУР 79.00 

РП1110 

Снифтер вентил НЦ, 7/16 " 

(У складу са техничким изменама) 

Цена / Јединица ЕУР 49.00 

РП1105 / пп 

Пикник-пумпе са пистонпумп 

Ручним 

... за монтажу на КЕГ, Фулл Метал верзија. ... за монтажу на КЕГ, Фулл Метал верзија. 

Усмерити прислушкивање бурета или 

пребацивање у Вибау контејнера. Охладити 

бурета из пиваре, повежите пикник-пумпе до 

одговарајућег кег спојнице и повезивање са 

бурета. Свеже пиво већ излази из славине.

Обично се испоручује са равним Фиттинг барута 

спојницом. Ако је потребна друга врста уградње, 

молим те да нас обавестите по налогу!

Цена / Јединица ЕУР 129.00 

Додатна опрема: укљ. оверфлов 

лине (Итем РП1108)

за пуњење од КЕГ у Вибау 

контејнера 
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Разни ракета Пацкс опрема ... 

ТП3201 

Куп холдинг уређаја 

... за ре-употребљиве куповима 500 мл са / 

без дршке. Капацитет цца. 15-20 шоље. 

Може бити везани за кука појасу готово било 

пића ранцу. Алтернативни дозатор решење 

када се користи ре-употребљиве шоље.

Цена / Јединица ЕУР 19.00

ТП3101

отпад Торба 

... погодан за члана Твин-Пацк, за одлагање 

празних лименки / боца. Једноставна 

инсталација и пражњење. Лагани, вода и 

земља одбија материјал.

Боја: црна (најлон) 

Димензије: Х47 к В41 к Д22 цм Тежина (без 

испуне): 0.7 Кг 

Цена / Јединица ЕУР 39.00 

РП2012 / КЦ 

Застава са телескоп мотком 

Временске услове, флексибилан промо застава 

у боји сигнала са телескоп стуб направљен од 

челика, цца. 140 цм Дужина, 2к ДИН А4, фолија 

џеповима за измењиве оглашавање децо. 

Оштрице са осветљеним пругама.

Цолор: с Неон жуте или зелене Размер: 

40/26 см к 36 цм Материјал: Најлон / 

текстилна тканина Тежина: око 200 г

Цена / Јединица ЕУР 39.00

Твин-пацк инцл. отпад Торба

Промо-застава на Твин-Пацк 

Твин-пацк инцл. отпад Торба

Промо-застава на Про 11 литара 
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Разни ракета Пацкс опрема ... 

РП1115 

Добављача Платформа,

Подељени у три великодушни џепове за 

услуга прибор, новца поширати, 

резервних купова итд 

Боја: Сребрна 

Материјал: Камион церада Димензије: Х24 

х В52 х Д7 цм Нето Запремина: цца. 12 

Литер Тежина (без испуне): 200 г

Цена / Јединица ЕУР 19.00

РП1116 

Транспорт Изолациони рукава

са поклопцем. Погодан за контејнерски 

РП1104 / 11 (стандард и гравитације).

Боја Црна 

Материјал: Најлон / Пена Материјали 

Димензије: В 41 см Ø 26 цм Тежина: 680 

г. 

Цена / Јединица ЕУР 29.00
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Роцкет Пацкс Услови 

слике: Задржавамо право на измене у форми, функцији и опреме наших понуђених текстова. слике: Задржавамо право на измене у форми, функцији и опреме наших понуђених текстова. 

Схиппинг и ПДВ: Пошиљка је бивши продаја канцеларија: Франкфурт / Маин плус законски ПДВ. (Тренутно 19%), као и поштарина и паковање.Схиппинг и ПДВ: Пошиљка је бивши продаја канцеларија: Франкфурт / Маин плус законски ПДВ. (Тренутно 19%), као и поштарина и паковање.

Испорука и плаћање: Осим ако није другачије договорено, наш фактура је због нето у року од 30 дана, под условом да сви претходни фактуре су Испорука и плаћање: Осим ако није другачије договорено, наш фактура је због нето у року од 30 дана, под условом да сви претходни фактуре су 

плаћени. За нове купце искључиво путем плаћања унапред или испоруке Поузеће.

Датум испоруке: Стандардни производи и мале количине обично у року од 3-5 дана након пријема налога. Трудимо се да у складу са краћим Датум испоруке: Стандардни производи и мале количине обично у року од 3-5 дана након пријема налога. Трудимо се да у складу са краћим 

захтева испоруке, међутим, они су резервисани за нас.

Јела по поруџбини: Ако је могуће, међутим, потребан је дужи рок испоруке и додатни трошкови доплата. Размена је искључена овде.Јела по поруџбини: Ако је могуће, међутим, потребан је дужи рок испоруке и додатни трошкови доплата. Размена је искључена овде.

Испорука и плаћање за посебне налоге: 50% од бруто вредности налога када поруџбина. У случају посебних налога, производња почиње тек Испорука и плаћање за посебне налоге: 50% од бруто вредности налога када поруџбина. У случају посебних налога, производња почиње тек 

након пријема уплате доле. 50% пре испоруке. Повратак и размене су искључени за прилагођене-маде производа

Закупа: Разумети себе плус законску ПДВ. (Тренутно 19%), паковање и трошкови транспорта. Цијена најма укључује завршно чишћење на Закупа: Разумети себе плус законску ПДВ. (Тренутно 19%), паковање и трошкови транспорта. Цијена најма укључује завршно чишћење на 

закуп робе и прибора.

Испорука изнајмљеним робе: врши УПС Парцел Сервице или другом упоредиве шпедитера из канцеларије продаје у Франкфурт / Маин. Испорука изнајмљеним робе: врши УПС Парцел Сервице или другом упоредиве шпедитера из канцеларије продаје у Франкфурт / Маин. 

Испорука изнајмљеним робе обично одвија 1 радни дан пре почетка најма, осим ако није другачије договорено.

Испорука и плаћање на издавање: Цена закупа је због након повратка у закуп робе, у року од 14 дана од датума фактуре. Израчунали смо Испорука и плаћање на издавање: Цена закупа је због након повратка у закуп робе, у року од 14 дана од датума фактуре. Израчунали смо 

наше цене закупа без попуста и зато не дају никакве закључке.

Повратак на закуп робе: Станар се обавезује да врати изнајмљене робе, укључујући и прикључке на време. Рентал ствари мора да се врати у Повратак на закуп робе: Станар се обавезује да врати изнајмљене робе, укључујући и прикључке на време. Рентал ствари мора да се врати у 

власником најкасније 3 радна дана након истека периода изнајмљивања. У случају кашњења повратка, ће у супротном бити тврди дефаулт 

накнаде.

Ауторско право: Компанија Сзабо Роцкет пакети може сматрати одговорним за кршење ауторских права и имовинских права на достављене Ауторско право: Компанија Сзабо Роцкет пакети може сматрати одговорним за кршење ауторских права и имовинских права на достављене 

документације, као што су, на пример: без преузимања одговорности може се прихватити за натписе, логотипи, цртежи, фотографије, итд Сви 

захтеви против Вибау Сзабо на основу од таквог кршења права сноси директно од стране купца. 

cene: Када се појави нова ценовник, списак стара цена губи ваљаност. У међувремену, ми задржавамо право на измене цена због тржишних cene: Када се појави нова ценовник, списак стара цена губи ваљаност. У међувремену, ми задржавамо право на измене цена због тржишних 

услова.

žalbe: Период за укидање / повратак за потрошаче у складу са § 355 (2) БГБ је 14 дана од дана испоруке Ноте / фактуре. У том периоду, žalbe: Период за укидање / повратак за потрошаче у складу са § 355 (2) БГБ је 14 дана од дана испоруке Ноте / фактуре. У том периоду, 

неискоришћени роба може да се врати нас у њиховом оригиналном паковању. Повратак половних робе је искључена! Тек након провере 

вратили робу, вредност робе неће бити враћен. Паковање и испорука трошкови су неповратна. Трошкови повратка треба да сноси потрошач. 

Не постоји право опозива или замену за трансакције са предузетницима и / или привредних субјеката.

Транспорт оштећења: Жалбе морају бити искључиво одговорна пружања услуга и пријавио ту накнаду путем извештаја штете. Транспорт оштећења: Жалбе морају бити искључиво одговорна пружања услуга и пријавио ту накнаду путем извештаја штете. 

Одговорност: Ми нисмо одговорни за штету проузроковану употребом наших чланова или могућег губитка профита због више силе, као што су неповољни Одговорност: Ми нисмо одговорни за штету проузроковану употребом наших чланова или могућег губитка профита због више силе, као што су неповољни Одговорност: Ми нисмо одговорни за штету проузроковану употребом наших чланова или могућег губитка профита због више силе, као што су неповољни 

временски услови, недостатак или недовољно обучено особље, пресељење 
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или отказивање догађаја, нема одобрење-бар, итд Ни захтеви за накнаду штете, нити смањење издавање може овде тврди. Најам ставка мора 

бити тестирана пре употребе и све жалбе или недоумице мора саопштити закуподавцу без одлагања. Жалбе примљене накнадно не могу бити 

узети у обзир. Изнајмљеном ставка је власништво власника. У случају хотимично наношење штете или губитка изнајмљеним робе, станар је у 

потпуности одговоран.

Гаранција: 2 године од датума куповине, против недостатака узрокованих неправилном обрадом или материјалних недостатака. Нема гаранција захтев у Гаранција: 2 године од датума куповине, против недостатака узрокованих неправилном обрадом или материјалних недостатака. Нема гаранција захтев у 

случају неправилног руковања, употребе или складиштења, као у случају сопственог преради или дораду.

Задржавање права својине: Испоручене робе остаје наше власништво све до потпуне исплате. Задржавање права својине: Испоручене робе остаје наше власништво све до потпуне исплате. 

Место испуњења: је место испуњења и договорено место надлежности за сва права и обавезе које проистичу из трансакција извршених у Место испуњења: је место испуњења и договорено место надлежности за сва права и обавезе које проистичу из трансакција извршених у 

нас: Франкфурт / Маин. 

Профил компаније: 

Роцкет пакети пића Рукзак системи Регистрован 

Власник: Дезсо Сабо Соссенхеимер Вег 48 

Д-65929 Франкфурт / Маин Немачка 
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Телефон: +49 (0) 69 95297708 Факс .:: 

+49 (0) 69 95297709
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Производња и трговина пиће ранчеви и продавац Траис 
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