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1.7 Kombi 2x 15 litrów 1.7 Kombi 2x 15 litrów 16-17 

1.8 Kombi 2x 5 litrów 1.8 Kombi 2x 5 litrów 18 
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1.11 Rakieta-Tower pojedyncze, 1x 3 Liter 1.11 Rakieta-Tower pojedyncze, 1x 3 Liter 21 
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Podstawowe 15 Liter „Napoje niegazowane” 

Uniwersalny plecak napoje, z dobrą izolacją (do 2 godzin). Plecak Pokrywa identyczne do modeli Premium. Ale wyposażony w plastikową pojemnika 

na napoje 15 litrów. Może być stosowany do napojów wciąż gorąca i zimna. Tani rozrusznik napój plecak!

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu dla 

None-napoje gazowane 

Elastyczna reklama dekoracji przez 

wydruki papieru za folią 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny lub czarny 

- Plecak Wymiary: H 54 x 42 x D W 22 cm 

- Waga (bez obciążenia): 3,8 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 44,5 x długość 60 cm, 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 120-300 ml 

- Pojemnik na napój food odpowiednie tworzywa sztucznego (PE), zawartość 15-L 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 przednie poduszki (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: 249.00 EUR 

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: 289.00 EUR 
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Podstawowe 15 Liter „napoje gazowane” 

Uniwersalny plecak napoje, z dobrą izolacją (do 2 godzin). Plecak Pokrywa identyczne do modeli Premium. Ale wyposażony w plastikową pojemnika 

na napoje 15 litrów. Może być stosowany do napojów niegazowanych, ciepłą i zimną, jak i napojów gazowanych. Tani rozrusznik napój plecak!

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu dla 

None-napoje gazowane 

Ręczne pompy powietrza 

przymocowany do uprzęży plecaka 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny lub czarny 

- Plecak Wymiary: H 54 x 42 x D W 22 cm 

- Waga (bez obciążenia): 3,8 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 44,5 x długość 60 cm, 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 120-300 ml 

- Pojemnik na napój: Żywność, która może z tworzywa sztucznego (PE), zawartość 15-L 

- Ręczne pompy powietrza jako urządzeń ciśnieniowych (nadaje się do każdego rodzaju napoju) 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 przednie poduszki (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 319,00 

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 359,00 
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Premium 5 Liter „Napoje niegazowane” 

Mała wersja powszechnie obowiązujących plecaków napojów. Ciało stałe, stabilne napojów plecak z niską wagą i dobrą izolację (maksymalnie 2 

godziny). Może być stosowany do wszystkich „nadal” napoje, gorąca i zimna. Odpowiedni do nieskomplikowanej i szybkiej obsługi napojów.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu dla 

None-napoje gazowane 

Elastyczna reklama dekoracji przez wkładki 

papierowej za folią 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 36 x 31 x D W 28 cm 

- Waga (bez obciążenia): 4,0 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 30,5 x 64,5 cm, L 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 90-150 ml 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), Gravity-Fed, zawartość 5-litrowy 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 przednie poduszki (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * Patrz Ilustracja powyżej

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: 299.00 EUR

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 339,00 



 

7 

Premium 5 Liter „napoje gazowane” 

Mała wersja powszechnie obowiązujących plecaków napojów. Ciało stałe, stabilne napojów plecak z niską wagą i dobrą izolację (maksymalnie 2 

godziny). Może być stosowany do wszystkich rodzajów służyć „gazowana i nadal” napoje, gorąca i zimna. Odpowiedni do nieskomplikowanej i 

szybkiej obsługi napojów.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

gazowanych 

Elastyczna reklama dekoracji przez wkładki 

papierowej za folią 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 36 x 31 x D W 28 cm 

- Waga (bez obciążenia): 4,0 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 30,5 x 64,5 cm, L 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 90-150 ml 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), 5-litrowy zawartość 

- Ręczne pompy powietrza jako urządzeń ciśnieniowych (nadaje się do każdego rodzaju napoju) 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 przednie poduszki (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * Patrz Ilustracja powyżej

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 369,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 409,00 
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Premium 11 Liter „Napoje niegazowane” 

Absolutnie stałe, stabilne napojów plecak z niską wagą i dobrą izolację (maksymalnie 2 godziny). Może być stosowany do wszystkich rodzajów „none” 

napojów niegazowanych, gorące i zimne. Nadaje się do nieskomplikowany i szybki serwis napojów. Łatwa obsługa, szybkie napełnianie i czyszczenie!

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

niegazowanych żaden 

Kubek Dozowniki kubków 

120-300 ml 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 54 x 42 x D W 22 cm 

- Masa (bez obciążenia), 5,5 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 44,5 x długość 60 cm, 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 120-300 ml 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), Gravity-Fed, zawartość 11-litrowy (3 galonach USA) 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 przednie poduszki (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 339,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 379,00 
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Premium 11 Liter „napoje gazowane” 

Absolutnie stałe, stabilne napojów plecak z niską wagą i dobrą izolację (maksymalnie 2 godziny). Może być stosowany do wszystkich rodzajów 

„gazowanych i niegazowanych żaden” napoje, gorące i zimne. Nadaje się do nieskomplikowany i szybki serwis napojów. Łatwa obsługa, szybkie 

napełnianie i czyszczenie!

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

gazowanych 

Ręczne pompy powietrza jako 

urządzeń ciśnieniowych 

* Pozostałe akcesoria ciśnienia na życzenie * 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 54 x 42 x D W 22 cm 

- Masa (bez obciążenia), 5,5 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 44,5 x długość 60 cm, 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 120-300 ml 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), zawartość 11-litrowy (3 galonach USA) 

- Ręczne pompy powietrza jako urządzeń ciśnieniowych (nadaje się do każdego rodzaju napoju) 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 przednie poduszki (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 409,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 449,00 
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Pro 11 Liter „Napoje niegazowane” 

Sprawdzony przez wiele lat, Ultimate mobilnego urządzenia dozującego na profesjonalną obsługę napojów. Szczególnie wytrzymałe, trwałe i silnie 

izolujący (do 3 godzin) konstrukcji plecaka. Nadaje się do dozowania uniwersalnego zastosowania żaden z napojów niegazowanych gorących i 

zimnych.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

niegazowanych żaden 

Pro 11-litrowy, gwarantuje 

profesjonalny wygląd marki 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 52 x 35 x D W 35 cm 

- Waga (bez obciążenia): 6,5 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 43 x 79 cm L 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 120-300 ml 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), Gravity-Fed, zawartość 11-litrowy (3-USGallons) 

- Specjalna Plecak Okładka: konstrukcja wzmocniona aluminiowymi rozpórkami włączonych w plecy 

- Izolacja Dodatkowo, do 3 godzin, lub więcej, z dodatkową osłoną izo do pojemnika na napoje 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 przednie poduszki (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * Patrz Ilustracja powyżej

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 409,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 449,00 
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Pro 11 Liter „napoje gazowane” 

Sprawdzony przez wiele lat, Ultimate mobilnego urządzenia dozującego na profesjonalną obsługę napojów. Szczególnie wytrzymałe, trwałe i silnie 

izolujący (do 3 godzin) konstrukcji plecaka. Nadaje się do uniwersalnego zastosowania. Może być stosowany do wszystkich rodzajów napojów 

„gazowanych i żaden niegazowanych, gorące i zimne.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

gazowanych 

Pro 11-litrowy, gwarantuje 

profesjonalny wygląd marki 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 52 x 35 x D W 35 cm 

- Waga (bez obciążenia): 6,5 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 43 x 79 cm L 

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 120-300 ml 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), zawartość 11-litrowy (3-USGallons) 

- Ręczne pompy powietrza jako urządzeń ciśnieniowych (nadaje się do każdego rodzaju napoju) 

- Specjalna Plecak Okładka: konstrukcja wzmocniona aluminiowymi rozpórkami włączonych w plecy 

- Izolacja Dodatkowo, do 3 godzin, lub więcej, z dodatkową osłoną izo do pojemnika na napoje 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * Patrz Ilustracja powyżej

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 479,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 519,00 
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Pro 19 Liter „Napoje niegazowane” 

Sprawdzony przez wiele lat, ostateczny mobilne urządzenie dozujące do zawodowej służby napojów jak rozmiar XL PLUS. Szczególnie wytrzymałe, 

trwałe i silnie izolujący (do 3 godzin) konstrukcji plecaka. Nadaje się do dozowania wszystkich rodzajów napojów gazowanych żaden-gorące i zimne.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

niegazowanych żaden 

XL-Variant Mobile napoje 

serwisu! 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 72 x 35 x D W 35 cm 

- Waga (bez obciążenia): 8,5 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 63 x 77,5 cm L 

- Dozownik filiżanki odtłuścić / biały, z tworzyw sztucznych, nadające się do kubków 350-710 ml. 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), Gravity-Fed, zawartość 19-litrowy (5-USGallons) 

- Specjalna Plecak Okładka: konstrukcja wzmocniona aluminiowymi rozpórkami włączonych w plecy 

- Izolacja Dodatkowo, do 3 godzin, lub więcej, z dodatkową osłoną izo do pojemnika na napoje 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 489,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 529,00 
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Pro 19 Liter „napoje gazowane” 

Sprawdzony przez wiele lat, ostateczny mobilne urządzenie dozujące do zawodowej służby napojów jak rozmiar XL PLUS. Szczególnie wytrzymałe, 

trwałe i silnie izolujący (do 3 godzin) konstrukcji plecaka. Odpowiednie do dozowania wszystkich rodzajów gazowanych i nieulegających gazowanych 

napojów, gorąca i zimna.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

gazowanych 

Ręczne pompy powietrza jako 

urządzeń ciśnieniowych 

* Pozostałe akcesoria ciśnienia na życzenie *

XL-Variant Mobile napoje 

serwisu! 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 72 x 35 x D W 35 cm 

- Waga (bez obciążenia): 8,5 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 63 x 77,5 cm L 

- Dozownik filiżanki odtłuścić / biały, z tworzyw sztucznych, nadające się do kubków 350-710 ml. 

- Pojemnik na napój: AFG Pojemnik NC (Stal), zawartość 19-litrowy (5-USGallons) 

- Ręczne pompy powietrza jako urządzeń ciśnieniowych (nadaje się do każdego rodzaju napoju) 

- Specjalna Plecak Okładka: konstrukcja wzmocniona aluminiowymi rozpórkami włączonych w plecy 

- Izolacja Dodatkowo, do 3 godzin, lub więcej, z dodatkową osłoną izo do pojemnika na napoje 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 559,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 599,00 
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Kombi 2x 11 litrów „niegazowane napoje” 

Mobilny system dozujący dla profesjonalnego napoje Service. Pozwala służyć 2 rodzaje napojów z systemu plecak. Szczególnie wytrzymałe, trwałe i 

silnie izolujący (do 3 godzin) konstrukcji plecaka. Wersja jest odpowiednia do dozowania z nieulegających gazowanych napojów, gorąca i zimna.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

niegazowanych żaden 

2 oddzielnie izolowanych 

pojemników na napoje 11-litrowe 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 52 x 52 x D W 32 cm 

- Waga (bez obciążenia): 11,0 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 44 x 91 cm L 

- Dozownik filiżanki odtłuścić / biały, z tworzyw sztucznych, nadające się do kubków 350-710 ml. 

- Pojemnik na napój (2x) AFG Pojemnik NC (nierdzewnej), grawitacyjnie, zawartość 11-l (3-galonów US) 

- Specjalna Plecak Okładka: konstrukcja wzmocniona aluminiowymi rozpórkami włączonych w plecy 

- Izolacja Dodatkowo, do 3 godzin, lub więcej, z dodatkową osłoną izo do pojemnika na napoje 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 529,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 609,00 
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Kombi 2x 11 litrów „napojów gazowanych” 

Mobilny system dozujący dla profesjonalnego napoje Service. Pozwala służyć 2 rodzaje napojów z systemu plecak. Szczególnie wytrzymałe, trwałe i 

silnie izolujący (do 3 godzin) konstrukcji plecaka. Wersja jest odpowiedni do dozowania wszystkich rodzajów gazowanych i nieulegających 

gazowanych napojów, gorąca i zimna.

standardowe Tap 

Premium Tap 

2 oddzielnie izolowanych 

pojemników na napoje 11-litrowe 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

gazowanych 

Ręczne pompy powietrza jako 

urządzeń ciśnieniowych 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny 

- Plecak Wymiary: H 52 x 52 x D W 32 cm 

- Waga (bez obciążenia): 11,0 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 44 x 91 cm L 

- Dozownik filiżanki odtłuścić / biały, z tworzyw sztucznych, nadające się do kubków 350-710 ml 

- Pojemnik na napój (2x) AFG Pojemnik NC (stal), zawartość 11-l (3-galonów US) 

- Ręczne pompy powietrza wew. T-łącznik jak urządzenia ciśnieniowego (odpowiednie dla każdego rodzaju napoju)

- Specjalna Plecak Okładka: konstrukcja wzmocniona aluminiowymi rozpórkami włączonych w plecy 

- Izolacja Dodatkowo, do 3 godzin, lub więcej, z dodatkową osłoną izo do pojemnika na napoje 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 619,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 699,00 



 

16 

Kombi 2x 15 litrów „niegazowane napoje” 

Mobilny system dozujący z dwóch pojemników z tworzywa sztucznego (PE), które mają być opróżniane niezależnie od siebie. Z tego 

kompaktowego modelu plecak napojów, dwa różne napoje mogą być podawane jednocześnie. Wersja nadaje się do dozowania napojów 

gazowanych-none, gorąca i zimna. Niska waga i wysoka nośność ubezpieczyć nieskomplikowaną obsługę napoju. Szybko wypełnić i niech służba 

zacząć ...

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

niegazowanych żaden 

Napój plecak kompaktowe z dwóch 

pojemników na napoje każde 15 litrów, z 

tworzywa sztucznego 

Lekki plecak pojemność 

Wysoka obciążenie

Cechy produktu / Dane techniczne: 

Dostępność na zamówienie! 

- Materiał: Nylon 7575 SUPRA-TEX 

- Standardowy kolor: czerwony lub czarny 

- Plecak Wymiar H W 52 x 36 x 40 cm D 

- Waga (bez obciążenia): 5,2 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 43,5 x 87,5 cm, L 

- Dozownik filiżanki odtłuścić / biały, z tworzyw sztucznych, nadające się do kubków 350-710 ml 

- Pojemnik na napój (2x) żywności / napoju nadającego się tworzywa sztucznego (PE), zawartość 15 litrów 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 329,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 409,00 
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Kombi 2x 15 litrów „napojów gazowanych” 

Mobilny system dozujący z dwóch pojemników z tworzywa sztucznego (PE), które mają być opróżniane niezależnie od siebie. Z tego kompaktowego 

modelu plecak napojów, dwa różne napoje mogą być podawane jednocześnie. Wersja nadaje się do dozowania napojów gazowanych-none, gorąca i 

zimna. Niska waga i wysoka nośność ubezpieczyć nieskomplikowaną obsługę napoju. Przy użyciu pompy powietrzne z łącznikiem T, plecak, że 

nadaje się również do dozowania napojów gazowanych.

standardowe Tap 

Premium Tap 

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

gazowanych 

Za pomocą pompy powietrza nadaje się 

również do pracy CO2!

Lekki plecak pojemność 

Wysoka obciążenie

Cechy produktu / Dane techniczne: 

Dostępność na zamówienie! 

- Materiał: Nylon 7575 SUPRA-TEX 

- Standardowy kolor: czerwony lub czarny 

- Plecak Wymiar H W 52 x 36 x 40 cm D 

- Waga (bez obciążenia): 5,2 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 43,5 x 87,5 cm, L 

- Dozownik filiżanki odtłuścić / biały, z tworzyw sztucznych, nadające się do kubków 350-710 ml 

- Pojemnik na napój (2x) żywności / napoju nadającego się tworzywa sztucznego (PE), zawartość 15 litrów 

- Ręczne pompy powietrza wew. T-łącznik jak urządzenia ciśnieniowego (odpowiednie dla każdego rodzaju napoju)

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Włącznie urządzenia. standardowe Tap Cena / Jednostka: EUR 418,00

Włącznie urządzenia. Premium Tap Cena / Jednostka: EUR 498,00 
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Kombi 2x 5 liter „niegazowaną lub gazowaną napoje”

Napój plecak z izolacją (aż do 1-2 godzin). Do obsługi dwóch rodzajów produktów z plecaka. Korzystnie nadaje się do zimnych napojów. Operacja 

grawitacyjnie z napojów gazowanych-none, nie trzeba korzystać z dodatkowych urządzeń ciśnieniowych. Dozowania napojów gazowanych, 

wyposażenie dodatkowe ciśnienie musi być obsługiwany. Mechanicznej pompy powietrza z T łącznik jest najbardziej odpowiedni do tego celu sposób. 

Idealny dla szybkiej obsługi napojów!

Ilustracja: Cechy 

produktu dla napojów 

gazowanych żaden 

Porcji 2 typów napojów 

z jednym plecaku ...

Najlepiej nadaje się ... 

dla zimnych napojów! 

Ilustracja: Cechy 

produktu do napojów 

gazowanych 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original)

- Standardowa Kolor: Srebrny / Czarny

- Plecak Wymiary: H 36 x 31 x D W 28 cm

- Waga (bez obciążenia): 2,0 kg

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii) H 30,5 x 64,5 cm, L

- Kubek Dozownik przezroczysta plastikowa, odpowiednie dla kubków 120-300 ml

- Pojemnik na napój (2x) żywności / napoju nadającego się tworzywa sztucznego (PE), zawartość 5 litrów

- Ręczne pompy powietrza wew. T-łącznik jak urządzenia ciśnieniowego (odpowiednie dla każdego rodzaju napoju)

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Sprzęt „Napoje niegazowane” Cena / Jednostka: 239.00 EUR 

Sprzęt „napoje gazowane” Cena / Jednostka: EUR 329,00
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Drink-Pack-Fun 5 Liter „niegazowane / 

napojów gazowanych” 

Prosty napój plecak, z umiarkowaną izolacją, nadaje się na każdą okazję zabawy. Korzystnie nadaje się do zimnych napojów. Dla napojów 

niegazowanych, opróżnianie pracuje przez grawitacyjnie - bez dodatkowych akcesoriów ciśnienie wymagane. Kiedy korzystać z plecaka z napojów 

gazowanych, Mini-Air-pompa musi pracować jako akcesorium ciśnieniowym.

Ilustracja: Cechy produktu do napojów 

niegazowanych żaden 

Ilustracja: Cechy produktu do 

napojów gazowanych 

Praca z Mini-Air-Pump 

jako urządzeń ciśnieniowych 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Nylon 7575 SUPRA-TEX 

- Kolor standardowy: szary / czarny (reszta photography niektóre RED) 

- Plecak Wymiary: H 36 x 27 x D W 17 cm 

- Masa (bez obciążenia): 1,2 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 31 x 46 cm L 

- Pojemnik na napój (2x) żywności / napoju nadającego się tworzywa sztucznego (PE), zawartość 5 litrów 

- uchwyt na kubek od taśmy barkowej (idealne do 200 ml kubków) 

- Wymagane dla funkcjonowania CO2: Mini-air-Pump (mechaniczny, ręczny)

Sprzęt „Napoje niegazowane” Cena / Jednostka: 79.00 EUR 

Sprzęt „napoje gazowane” Cena / Jednostka: 99.00 EUR
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Party Pack dla 5-litrowej Beer-Puszki z supermarketu ... 

prosty napój plecak, z umiarkowanym izolacji (jak plecak alkoholu Pack-Fun), można stosować do 5-litrowej puszki-piwa w supermarketach. Dostawa 

włącznie. można zacisnąć i stukanie do puszki piwa, podłączonej linii napojów z normą jedną ręką Tap i Mini-Air-pompa jak urządzeń ciśnieniowych.

UWAGA! 

Tylko puszki piwa z gumowym korkiem z WECOMATIC mogą być używane! 

Zakres dostawy: Party Pack dla 

5-litrów ALU Beer can 

WECOMATIC gumy korek 

Ausstattung / Technische Daten: 

* Beer Can nie jest wliczone * 

- Materiał: Nylon 7575 SUPRA-TEX 

- Standardowy kolor: szary / czarny 

- Plecak Wymiary: H 36 x 27 x D W 17 cm 

- Masa (bez obciążenia), 0,8 kg 

- Powierzchnia reklamy (widoczny powierzchni folii): H 31 x 46 cm L 

- Zestaw dozujący: tap jedną ręką, rura, można zacisnąć, Mini Air Pump (patrz zdjęcie powyżej w środku) 

- Becherhalterung AM Schultergurt (idealne for 200 ml Trinkbecher 

- uchwyt na kubek od taśmy barkowej (idealne do 200 ml kubków) 

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

Rakieta Wieża Jedynka jest punktem kulminacyjnym dla gastronomii zdarzenia. Wyposażona w jeden niełamliwego rurki do napojów wykonana z tworzywa 

sztucznego (PE), zawartość rury 3 litrów. Włącznie z chłodzeniem wewnętrznym (IceTube) i urządzenia dozującego, to ultralekki plecak jest wzrok i ...

gwarantowany obrót na krytym Event-Catering!

Twój wizerunek marki 

optymalnie reprezentowane 

Do użytku z Ice-Tube zaledwie 2 

litrów pojemności karty 

napój rura 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowa Kolor: Srebrny / Czarny 

- Plecak Wymiary: H 60 x 32 x D W 11 cm 

- Długość napoju rury: 70 cm (z kalibracją na litr) i zawiera rurociągu napoju z beczki 

- Długość Ice-Tube: 60 cm 

- Waga (bez wypełnienia): 1,7 kg 

- Reklama powierzchni: H 1 x 54 x 10 cm L i 1 x H14 x długość 23 cm, 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

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

Rakieta Wieża Jedynka jest punktem kulminacyjnym dla gastronomii zdarzenia. Wyposażone w dwa niełamliwego rurki do napojów wykonana z tworzywa 

sztucznego (PE), zawartość każdej probówki 3 litrów. W tym chłodzenia wewnętrznego (IceTube) i urządzenia dozującego, w tym ultra-lekkie plecak jest dla oka i ...

gwarantowany obrót na krytym Event-Catering!

Twój wizerunek marki 

optymalnie reprezentowane 

Do użytku z Ice-Tube zaledwie 2 

litrów pojemności karty 

napój rura 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowa Kolor: Srebrny / Czarny 

- Plecak Wymiary: H 60 x 32 x D W 11 cm 

- Długość napoju rury: 70 cm (z kalibracją na litr) i zawiera rurociągu napoju z beczki 

- Długość Ice-Tube: 60 cm 

- Waga (bez wypełnienia): 2,7 kg 

- Reklama powierzchni: H 1 x 54 x 10 cm L i 1 x H14 x długość 23 cm, 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskopowej (L ok. 140 cm) * nie pokazano

Cena / Jednostka: 299.00 EUR 
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Twin Pack - Puszki i butelki Plecak 

Izolowany Dwupak jest idealnym systemem dystrybucji mobilne handlowych puszek i butelek z napojami lub szkła (PET), do 500 ml, jak i pakowanych 

produktów w branży spożywczej i niespożywczych. Doskonale nadaje się do uzupełnienia i zwiększenia możliwości promocji i sprzedaży. Łatwe 

napełnianie i obchodzenia się!

Twin Opakowanie może być przekształcony w napoju plecaka do podawania do filiżanki. 

Wystarczy zapytać nas rozwiązań i cen. 

Dwupak z worka odpadów do 

utylizacji pustym pojemniku 
Elastyczne wymienne 

komunikaty reklamowe! 

2 Urządzenie z komorą o ładowności 

15 puszek lub butelek 

do 500 ml każda 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowa Kolor: Srebrny 

- Plecak Wymiary: H 60 x S o wymiarach 35 x 30 cm D 

- Waga (bez wypełnienia): 4,0 kg 

- Powierzchnia reklamy (tył) H W 52 x 30 cm 

- Reklama powierzchni: H 2 x 38 x 22 cm W 

- Sprzedawcy Fartuch zaw. 3 kieszenie z przodu (materiał i kolor taki sam jak plecak)

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskop (nie pokazano). Torba na odpady (ilustrowany góry po lewej).

Cena / Jednostka: 249.00 EUR (Waste Bag - Cena / Jednostka EUR 39,00) 
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BT4002 - Sprzedawcy tacy On Board z pokrywką 

Insulated Sprzedawcy Taca jest przeznaczona dla szerokiego zakresu zastosowań. Wysokiej jakości materiały i jakość wykonania zapewniają stabilność i 

trwałość. Zdejmowana pokrywa lift-up, na ramię regulowany system pasów z podkładką na ramię w poprzek pleców, zapewniają najwyższy komfort noszenia. 

Z dwoma bocznymi kieszeniami na akcesoria zewnętrznych usług lub pieniędzy gotować. Przednie i pokrywa (w środku) mogą być ozdobione cel reklamowy. 

Przy zastosowaniu podajnika z pokrywką nadaje się również do dystrybucji produktów lodów!

układ pasków ergonomicznego ramię 

z regulowaną wkładkę ramię 

Lift-up pokrywa całkowicie odpinany 

Elastyczna zmiana 

komunikatów reklamowych 

Wkładka 15-dołkowe do stabilizowania 

puszek, butelek i pojemników 

Otwór średnicy 70 mm, wysokość 50 mm 

Inlay (dzielnik pokój), 

utrzymuje Tidy Tray 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny (inne kolory możliwe od ilości 50 sztuk) 

- Taca Wymiary: H 20 x 39 x D W 39 cm 

- Masa (niewypełnione): 2,2 kg 

- Objętość netto: 25 Liter 

- Powierzchnia reklamy (przód) H W 13 x 69 cm 

- Reklama powierzchnia (wewnątrz wieczka) h 12 x 31 cm W 

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskop (nie pokazano).

Sprzęt z wkładką (separatora) Cena / Jednostka: 139.00 EUR Sprzęt z wkładką (separatora) Cena / Jednostka: 139.00 EUR 

15-dołkowe Insert Cena / Jednostka: 19.00 EUR 
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BT4003 - Sprzedawcy tacy On Board XL z pokrywką 

Insulated Sprzedawcy Taca jest przeznaczona dla szerokiego zakresu zastosowań. Wysokiej jakości materiały i jakość wykonania zapewniają stabilność i 

trwałość. Zdejmowana pokrywa lift-up, na ramię regulowany system pasów z podkładką na ramię w poprzek pleców, zapewniają najwyższy komfort noszenia. 

Z dwoma bocznymi kieszeniami na akcesoria zewnętrznych usług lub pieniędzy gotować. Przednie i pokrywa (w środku) może być urządzone w celach 

reklamowych. Podczas korzystania z tacy z pokrywką również nadaje się do dystrybucji produktów lodów!

Szczególnie nadaje się do 500 ml puszki i butelki! 

układ pasków ergonomicznego ramię 

z regulowaną wkładkę ramię 

Elastyczna zmiana 

komunikatów reklamowych 

Wkładka 15-dołkowe do stabilizowania 

puszek, butelek i pojemników 

Otwór średnicy 70 mm, wysokość 50 mm 

Inlay (dzielnik pokój), 

utrzymuje Tidy Tray

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny (inne kolory możliwe od ilości 50 sztuk) 

- Taca Wymiary: H 30 x 39 x D W 39 cm 

- Waga (bez wypełnienia): 3,0 kg 

- Objętość netto: 40 Liter 

- Powierzchnia reklamy (przód) H W 23 x 69 cm 

- Reklama powierzchnia (wewnątrz wieczka) h 12 x 31 cm W 

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskop (nie pokazano).

Sprzęt z wkładką (separatora) Cena / Jednostka: 149.00 EUR Sprzęt z wkładką (separatora) Cena / Jednostka: 149.00 EUR 

15-dołkowe Insert Cena / Jednostka: 19.00 EUR 
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Taca Klasyczny Sprzedawcy z pokrywką - BT4001 

Duża pojemność Sprzedawcy tacy, cieplno-izolacyjne dla szerokiej gamy zastosowań. Wysokiej jakości materiały i jakość wykonania zapewniają 

stabilność i trwałość. Zdejmowana pokrywa lift-up, na ramię regulowany system pasów z podkładką na ramię w poprzek pleców, zapewniają najwyższy 

komfort noszenia. Z dwoma bocznymi kieszeniami na akcesoria zewnętrznych usług lub pieniędzy gotować. Przednie i pokrywa (w środku) może być 

urządzone w celach reklamowych. Podczas korzystania z tacy z pokrywką również nadaje się do dystrybucji produktów lodów!

Elastyczna zmiana reklamy 

Podajnik o dużej pojemności Sprzedawcy 

z izolacją 
Wkładka (działowa) utrzymuje 

schludny Tray 

24-dołkowe Insert 

Otwór średnicy 70 mm, wysokość 50 mm 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny (inne kolory możliwe od ilości 50 sztuk) 

- Taca Wymiary: H 23 x 57 x D W 41 cm 

- Masa (niewypełnione): 2,8 kg 

- Objętość netto: 45 Liter 

- Powierzchnia reklamy (przód) H W 14 x 50 cm 

- Reklama powierzchnia (wewnątrz wieczka) H 2 x 20 x 50 cm W 

- Reklama powierzchnia (poduszką) 2 x H12 x W 34 cm 

- Opcjonalne akcesoria: Promocja-Flagg zaw. kij teleskop (nie pokazano).

Sprzęt z wkładką (separatora) Preis / Stück: EUR 179,00 Sprzęt z wkładką (separatora) Preis / Stück: EUR 179,00 

24-dołkowe Insert Preis / Stück: 29.00 EUR 



 

27 

EVT2010 - Ice-Cream-Bag zaw. 2 Elementy chłodzące

Termo-izolowanym lodów, torba z dwóch elementów chłodzących włączone. Elastyczna część 4 podział komory wewnętrznej dwie kieszenie boczne na 

zewnątrz, regulowany pas naramienny z ochroną tekstylnego. Lift-up pokrywa z ochroną pogody na bokach i zapięciem magnetycznym. Idealny do 

dystrybucji lodów lub innych produktów mrożonych.

Warunków atmosferycznych / Interferencja 

Ochrona 

Urządzenie komory 4-częściowy 

Elastyczna zmiana reklamy 

Idealny na lody 

Dystrybucja 

W tym 2 elementy chłodzące 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Ciężarówka plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowy kolor: srebrny (inne kolory możliwe od ilości 50 sztuk) 

- Worek Wymiar H W 37 x 25,5 x 25 cm D 

- Waga (z elementów chłodzących.) 3,2 kg (. Waga bez elementów chłodzących 1,4 kg) 

- Objętość netto: 20 Liter 

- Powierzchnia reklamy (przód) H W 15,5 x 33 cm 

Torba zaw. 2 Elementy VAMUS chłodzenia Cena / Jednostka: EUR 129,00 

VAMUS chłodzenia elementu -21 ° C, 28x20x2 cm Cena / Jednostka: 12.00 EUR VAMUS chłodzenia elementu -21 ° C, 28x20x2 cm Cena / Jednostka: 12.00 EUR 



 

28 

EB4003 - Ice-Cream automat Box z Lid przesuwne 

Ergonomiczny kształt modelu Tray sprzedawcy, podwójne ścianki z materiału paneli piankowych o lepszej izolacji. Wyposażona 4-punktowym pasek. 

Praktyczne przesuwanego wieczka (zdejmowalną), zapobiega się szybką utratą temperatury w optymalnej obsługi wewnętrznej i zapewnia.

Idealny do lodów i produktów mrożonych!

Ergonomiczny 4-punktowy 

pasek na ramię 

Lody Podajnik z przesuwnej 

pokrywy, 4-punktowym ramię 

Pasek i folią torby 

Lody Podajnik wył. Folią torby i 

przesuwanego wieczka

Przesuwane wieko zdejmowane

Cechy produktu / Dane techniczne:

Standardowy kolor: biały materiał: 

tworzywo sztuczne PE 

Wewnętrzna: L60cm x H22,5cm x D33cm wymiar wewnątrz: 

L55cm x H19,5cm x D29cm objętość netto: ok. 31 litrów Waga 

(bez wypełnienia): ok. 3,4 kg

Powierzchnia reklamowa (przód): Może być ozdobiona naklejkami lub z przodu folii elastycznych wstawek reklamowych. 

Lody Podajnik zaw. przesuwanie pokrywki i 4-punktowy paska: Cena / Jednostka: 189.00 EUR 

Separatory (komplet 3 szt): Cena / Jednostka: 9,00 EUR 

Folia worek L63,5 H16,5 x cm (wewnętrzna L59 H16,5 x cm) Cena / Jednostka: 19.00 EUR 
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VB4004 - Vendor automat Box 

Ergonomicznie zaprojektowany model tacy dostawcy jest wykonana z tworzywa sztucznego, łatwy do pielęgnacji, bardzo lekkiej w swoim własnym ciężarem. Wyposażona 

4-punktowym pasek. Chłodzenie towarów przez kostki lodu to możliwe!

- Elastyczne zastosowanie dostawcy taca wykonana z plastiku wszystkich -

Ilustracja z wył. Torba foliowa Ilustracja bez separatorów 

Ilustracja z wkładką 16-dołkowego 

Ilustracja z dwóch separatorów 

Ilustracja zaw. Folia-Bag do 

elastycznego dekoracji reklamowej

Cechy produktu / Dane techniczne: 

Standardowy kolor: czarny materiał: 

tworzywo sztuczne PE 

Wymiar zewnętrzny: wewnątrz L60cm / H18cm / D33cm Wymiary: 

L55,5cm / H17,5cm / D29cm netto Objętość: ok. 28 litrów Waga 

(bez wypełnienia): ok. 2,3 kg

Powierzchnia reklamowa (przód): Może być ozdobiona naklejkami lub z przodu folii elastycznych wstawek reklamowych. 

Włącznie sprzedawca Tray. 4-punktowy pas naramienny: Cena / Jednostka: 139.00 EUR 

16-dołkowe Wkładka: Cena / Jednostka: 19.00 EUR

Separatory (komplet 3 szt): Cena / Jednostka: 9,00 EUR 

Folia worek L63,5 H16,5 x cm (wewnętrzna L59 H16,5 x cm) Cena / Jednostka: 19.00 EUR 
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Laptop-Supporter - dwa rozmiary dostępne 

Wygodny, mobilny podkładka praca dla Notebooki / Laptopy, z regulowanym systemem pasa barkowego skrzyżowanymi na plecach. Wersja XL z 

ochraniaczami na ramiona i więcej szerokich ramiączkach. Ergonomiczna konstrukcja. Dostarczane pasy VELCRO naprawić urządzenie do wkładu pracy i 

gwarantują optymalną obsługę.

Laptop-Zwolennikiem Standardowy 

urządzeń 11“ - 14“ 

Model Standardowy pasek systemu 

Obraz Standard Version 

Obraz Wersja XL 

Laptopa wspierająca XL 

urządzeń 15“ - 18“ 

Pas systemu XL model 

Dane sprzęt / techniczne dla standardowych urządzeń (11” -14" ) 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowa Kolor: Srebrny / Czarny 

- Wymiary: 35 x L x D 35/37 H 4 cm 

- Waga: 0,8 kg Cena / Jednostka: 59.00 EUR 

Dane sprzęt / techniczne XL (urządzenia 15” -18" ) 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowa Kolor: Srebrny / Czarny 

- Wymiary: 45 x L x D 40/44 H 5 cm 

- Waga: 1,0 kg Cena / Jednostka: 69.00 EUR 
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LaptopSupporterBag - 2 w 1 Model 

Wyściełana torba do notebooka / laptopa, można przekształcić w przenośne biurko w kilku prostych krokach. Szerokie, z tyłu skrzyżowane ramiączka 

zapewniają stabilność i komfort. Dostarczane pasy VELCRO naprawić desc do wkładu pracy i gwarantują optymalną obsługę. Folia-Bag wewnątrz 

pokrywy mogą być wykorzystywane do celów reklamowych.

Futerał i ... 

... mobilne biurko w jednym 

Komórka Work-Desk i 

przewożących worek do 

notebooka / laptopa 11“ -18“

Szerokie ramiączka z 

regulowanymi nakładkami 

VELCRO paski ustabilizować 

urządzenie na biurko 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Standardowa Kolor: Srebrny / Czarny 

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

- Waga: 1,6 kg 

- Reklama powierzchni (folia workowy) H W 30 x 34 cm 

Cena / Jednostka: 109.00 EUR 
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Promocja Bag - możliwość indywidualnego reklama 

Funkcjonalny, wiele jednostronne zastosowanie Shoulder Bag, wykonana z wytrzymałego brezentu ciężarówka z paskiem na ramię, wygodne 

regulowane i wyściełane. Indywidualnie dekoracje promocyjne z wkładkami papieru na przedniej okładce i na zewnątrz.

Wewnątrz-View 

Promocja Bag 

Od ilości 100 sztuk dostępne 

również w innych kolorach! 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: plandeki (641 COMPLAN Original) 

- Kolor: srebrny / niebieski / zielony / żółty 

- Worek wymiary: 40 x L x D H 30 12 cm 

- Waga: 0,8 kg 

- Objętość netto: 12 Liter 

- Reklama przedniej powierzchni / Osłona H W 25 x 38 cm 

Cena / Jednostka: 39.00 EUR 
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PP8001 - transparent paczka (Walking Billboard) 

Konstrukcja plecaka ultralekki z aluminiowo-usztywniający do stabilizacji konstrukcji. Za niezwykle skuteczny, mobilnej prezentacji tablice / plakatów. 

Wysoka widoczność przekazu reklamowego powodu locationindependent, prezentacja dużej powierzchni. Dostawa obejmuje dostawcy fartuch z 

trzech przednich-kieszenie. Przewoźnik ma wolne ręce do dystrybucji próbek produktów, ulotki itp

Szybka zmiana przekazu 

reklamowego 

Sprzedawcy Fartuch z trzech 

przednich-kieszenie na ulotki, 

próbki, ulotki itd. 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Wymiary: 126 x L W 64 x 28 cm D 

- Kolor: Silber / czarne 

- Materiał: plandeki ((641 COMPLAN Original) 

- Sprzedawcy Fartuch trzy przednie-kieszenie (kolor i materiału takiego samego jak tabliczką pakietów) 

- Widoczne reklamy w obszarze (tył) H 119 x szer 83 cm (ok. DIN A0) 

- Widoczne reklamy w obszarze (w górę), H 41 57 cm x szer 

- Waga: ok. 5,2 kg

Cena / Jednostka: 189.00 EUR
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Beer-Tower Original 3 i 5 litrów 

Stałe blat dozownika, dla prawie każdego napoju (bez alkoholu wysokoprocentowych). Nowoczesne konstrukcja z przezroczystego tworzywa 

sztucznego kranu. Rura napoju z wytrzymałego poliwęglanu z kalibracją na litr, 360 ° obrotowej. Stabilna podstawa może być wykorzystywane w 

celach reklamowych i ozdobiona naklejkami.

IceTube (Wnętrze chłodzenie) 

3 i 5 litrów Wieża 

Rura napoju z wytrzymałego 

poliwęglanu 

Obraz Beer-Tower 3 Liter Rura 360 ° obrotowy 

Wysokiej jakości przejrzysty kranu 

Wersja 3 litrów (Item No .: ZS2005 / 3) 

Całkowita wysokość: 90 cm / Waga: 4,0 kg Cena / Jednostka: 119.00 EUR 

Wersja 5 litrów (Item No .: ZS2005 / 5 

Całkowita wysokość: 125 cm / Waga: 4,4 kg Cena / Jednostka: EUR 129,00

Opcjonalne akcesoria ... 

Element chłodzący (IceTube) wewnętrzne chłodzenie 

Wypełnione kostkami lodu i wody, zachowuje dłużej świeżość napojów dla ich bez rozcieńczania. W przypadku korzystania z migających kostkami 

lodu, stopień zainteresowania znacznie zwiększa ...

Item No .: ZS2105 / 3 Liter Cena / Jednostka: 17.00 EUR Item No .: ZS2105 / 3 Liter Cena / Jednostka: 17.00 EUR 

Item No .: ZS2105 / 5 litrów Cena / Jednostka: 19.00 EUR Item No .: ZS2105 / 5 litrów Cena / Jednostka: 19.00 EUR 

IceBullet insted kostki lodu ( nie pokazano) 3 szt / set dla 3 IceBullet insted kostki lodu ( nie pokazano) 3 szt / set dla 3 

litrowym Tube Cena / zestaw 3: EUR 7,00 

5 szt / set na 5 litrów Tube Cena / zestaw 5: 10.00 EUR 

Szczotka do czyszczenia ( nie pokazano) Szczotka do czyszczenia ( nie pokazano) 

Item No .: ZS2108 

3 litr napoju rura Preis / Stück EUR: 12,00 

5 litrów napoju rura Preis / Stück EUR: 14,00
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TRITON „Classic” 5 Liter 

Table-Top-Dozownik ... Jednoczesne dozowania napoju z trzech kranów! Odpowiednie do gwintowania wszystkich rodzajów napojów, z lub bez 

dwutlenku węgla (korzystnie na zimno). Dostawa włącznie. szczoteczka do ociekowej Podajnik, blok chłodzący, a zasobnik na przekąski, takie jak 

wióry, kanapki i

Materiały i surowce wykorzystywane są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz 

Rozporządzenie (UE) nr 1935/2004 i nadają się do stosowania w żywności / napojów! 

Pojemnik na napój z kalibracji 

3 i 5 litrów 

Stabilna Podstawa 

TRITON Klasyczny 5 Liter 
Blok chłodzenia 

Taca na przekąski, np frytki, 

kanapki itp 

Klasyczny Drip-Tray 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Plastik (nadaje się do stosowania w żywności / napojów) 

- Całkowita wysokość: 62 cm 

- Zawartość: 5 Liter 

- Średnica podstawy 39 cm 

- Przekąski Podajnik średnica: 25 cm 

- Waga (bez wypełnienia): 3,7 kg 

- Akcesoria na życzenie 

Cena / Jednostka: 139.00 EUR 
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TRITON „Promo” 5 Liter 

Table-Top-Dozownik ... Jednoczesne dozowania napoju z trzech kranów! Odpowiednie do gwintowania wszystkich rodzajów napojów, z lub bez 

dwutlenku węgla (korzystnie na zimno). Dostawa włącznie. szczoteczka do bloku i podajnik chłodzący przekąsek takich jak chipsy, kanapki i

Materiały i surowce wykorzystywane są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz 

Rozporządzenie (UE) nr 1935/2004 i nadają się do stosowania w żywności / napojów! 

przekąska taca 

Blok chłodzenia 

Tap śrubami 

TRITON Promo 5 Liter 

Napój 5 litrowym opakowaniu z 

kalibracji 3 i 5 litrów 

Stabilna Podstawa 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Plastik (nadaje się do stosowania w żywności / napojów) 

- Całkowita wysokość: 60 cm 

- Zawartość: 5 Liter 

- Przekąski Podajnik średnica: 25 cm 

- Waga (bez wypełnienia): 2,7 kg 

- Akcesoria na życzenie 

Cena / Jednostka: 109.00 EUR
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TRITON „Sky” 5 Liter 

Table-Top-Dozownik ... Jednoczesne dozowania napoju z trzech kranów! Odpowiednie do gwintowania wszystkich rodzajów napojów, z lub bez 

dwutlenku węgla (korzystnie na zimno). Dostawa włącznie. Czyszcząca szczotka, lody Rurka do kostek lodu (ewentualnie użyte z bloku chłodzącego, 

a), a zasobnik na przekąski, takie jak wióry, kanapki i

Materiały i surowce wykorzystywane są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz 

Rozporządzenie (UE) nr 1935/2004 i nadają się do stosowania w żywności / napojów! 

SKY 5 Liter zaw. Ice Tube

na kostki lodu 

Multi-Tap systemowe Trzy 

Kurki dozujące 

SKY 5 litrów (niewypełnione) 

Blok chłodzący element 

chłodzący (opcjonalnie) 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Napój 5 litrowym opakowaniu: Plastik (nadaje się do stosowania w żywności / napojów) 

- Lody Rurka do kostek lodu: z tworzywa sztucznego (odpowiednie do stosowania z żywnością / napojów) 

- Całkowita wysokość: 89,7 cm 

- Szerokość: 31,9 cm 

- Zawartość: 5 Liter 

- Zasobnik średnica: 25 cm 

- Odległość Tap / zasady: 21,5 cm 

- Masa (niewypełnione): 2,8 kg 

- Akcesoria na życzenie 

Cena / Jednostka: 119.00 EUR 
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Numer artykułu: 4160S Dozownik Cup, 

Plastic, jasne (Small) 

Klasyczny mały kubek dozowniku przezroczysty niebieski, Nowy Klapki Cup umożliwia napełnianie bez usuwania kielich, ładowanej od góry i grawitacyjnie 

samonastawne do kubka rozmiarach 90-150 ml, przy średnicy obręczy 57-73 mm, długość rury 406 mm (zasilany urządzenie do montażu ścian, jedna 

zawiesina) 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Plastik 

- Kolor: Przezroczysty (clear) 

- Długość rury: 406 mm 

- Za jednorazowy kubek rozmiary: 90-150 ml, 

- o średnicy obręczy: 57-73 mm 

- Waga: 0,3 kg 

Cena / Jednostka: 18.00 EUR

Numer artykułu: 3165M Dozownik Cup, 

Plastic, jasne (Medium) 

Klasyczny Średni Cup dozowniku przezroczysty niebieski, Nowy Klapki Cup umożliwia napełnianie bez usuwania kielich, ładowanej od góry i 

grawitacyjnie samonastawne do kubka wielkości 120-300 ml, średnica obręczy 64-83 mm, długość rury 508 mm (dostarczany ze ścianką Montaż 

urządzenia jedna zawiesina) 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Plastik 

- Kolor: Przezroczysty (clear) 

- Długość rury: 508 mm 

- Jednorazowy pojemnik do rozmiarów: 120-300 ml, przy 

średnicy obręczy: 64-83 mm 

- Waga: 0,4 kg 

Cena / Jednostka: 19.00 EUR
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Numer artykułu: 4410M 

Dozownik Cup, Plastic, Piasek (Medium / Large) 

Pull-Type napoje Dozownik Cup, na prawie każdej aplikacji. Materiał z niełamliwego polietylenu, piasku kolor lub czerwone (na żądanie), ładowanej od 

góry i grawitacyjnie, samonastawne, do kubka wielkości 350-710ml, 82-98mm średnicy obręczy, długość rury 597mm (dostarczony ze ścianą 

urządzenia do montażu, dwie zawiesiny) ,

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- Materiał: Polietylen (plastik) 

- Standardowy kolor: Sand 

- Długość rury: 597 mm 

- Jednorazowy pojemnik do rozmiarów: 350-710 ml, przy 

średnicy obręczy: 82-98 mm 

- Waga: 0,5 kg 

Cena / Jednostka: 39.00 EUR

* Dozownik do mniejszej wielkości filiżanki na życzenie! 

Numer artykułu: 3250S Dozownik Cup, 

Stainless-Steel „Small” 

Dozownik mała filiżanka, stal nierdzewna, ładowanej od góry i grawitacyjnie, samonastawne, do kubka o rozmiarach 180-350 ml, średnica obręczy 70-86 mm i 

długości rury 406 mm (dostarczany ze ścianą urządzenia zamontować jeden zawiesina) 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- materiał: Stal nierdzewna 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 406 mm 

- Do dyspozycji Cup rozmiarach: 180-350 ml, przy 

średnicy obręczy: 70-86 mm 

- Waga: 0,6 kg 

Cena / Jednostka: 46.00 EUR
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Artikel numer .: 4200m Dozownik Cup, 

Stainless Steel „Średni” 

Średni Cup Dozownik, stal nierdzewna, ładowanej od góry i grawitacyjnie, samonastawne, do kubka o rozmiarach 120-300 ml, średnica obręczy 70-86 mm i 

długości rury 597 mm (dostarczany ze ścianą urządzenia do montażu, dwie zawiesiny) 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- materiał: Stal nierdzewna 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Jednorazowy pojemnik do rozmiarów: 120-300 ml, przy 

średnicy obręczy: 70-86 mm 

- Waga: 0,7 kg 

Cena / Jednostka: 54.00 EUR

Item Number: 4400L Dozownik Cup, 

Stainless Steel „Large” 

Duża Cup Dozownik, stal nierdzewna, ładowanej od góry i grawitacyjnie, samonastawne, do kubka o rozmiarach 350-710 ml, średnica obręczy 82-98 mm, 

długość 597 mm, rura (dostarczony ze ścianą urządzenia do montażu, dwie zawiesiny). 

Cechy produktu / Dane techniczne: 

- materiał: Stal nierdzewna 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Jednorazowy pojemnik do rozmiarów: 350-710 ml, przy 

średnicy obręczy: 82-98 mm 

- Waga: 0,8 kg 

Cena / Jednostka: 59.00 EUR
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Multi-Purpose Dozownik Cup, St.- Steel „Medium / Large / XL” 

Dozownik kubek, stal nierdzewna, ładowanej od góry i grawitacyjnie, chrom pokrywa, do jednorazowych pojemników papieru lub tworzywa sztucznego. Średnica 

obręczy dozownika może być regulowana za pomocą śrubokręta lub monety do średnicy obrzeża kubka. Podająca zawierająca urządzenie do mocowania na 

ścianie (dwa zawiesiny).

3200m (Medium) 

Dane techniczne: 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Na miseczkach: 180-300 ml, średnica 

obręczy O: 56-81 mm 

- Waga: 0,7 kg 

Cena / Jednostka: 58.00 EUR 

* * * * *

3400L (Large) 

Dane techniczne: 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Na miseczkach: 350-710 ml, średnica 

obręczy O: 70-98 mm 

- Weightt: 0,8 kg 

Cena / Jednostka: 62.00 EUR 

* * * * *

3500XL (X-Large) 

Dane techniczne: 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Na miseczkach: 950-1360 ml, średnica 

obręczy O: 101-123 mm 

- Waga: 1,0 kg 

Cena / Jednostka: 76.00 EUR 
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Dozownik Cup St.-Stal ze sprężyną „Medium / Large / XL” 

Dozownik Cup z wiosną, stali nierdzewnej, dla jednorazowych kubków papieru lub tworzywa sztucznego. Średnica obrzeża kubka, można regulować za pomocą 

śrubokręta lub monety. Podająca zawierająca urządzenie do mocowania na ścianie (dwa zawiesiny). Kubek dozownika może być zainstalowane poziomo, pionowo lub 

w 45 ° C.

3200EV-M 

Dane techniczne: 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Na miseczkach: 180-300 ml, średnica 

obręczy O: 56-81 mm 

- Waga: 1,1 kg 

Cena / Jednostka: 85.00 EUR 

* * * * *

3400EV-l 

Dane techniczne: 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Pod kubek rozmiarach: 350-710 ml, przy 

średnicy obręczy O: 70-98 mm 

- Waga: 1,2 kg 

Cena / Jednostka: 92.00 EUR 

* * * * *

3500EV-XL 

Dane techniczne: 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Na miseczkach: 950-1360 ml, średnica 

obręczy O: 101-123 mm 

- Waga: 1,3 kg 

Cena / Jednostka: 110.00 EUR 
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Stołowa 

Stołowa, budowa chrom / stalowa, przez okres do 4 pokrywy / miseczka z dozowników 597 mm długości rury i dwóch zawiesin.

3604S 

Dane techniczne: 

- Kolor: Chrom 

- Wysokość: 914 mm 

- Średnica podstawy obręczy: 254 mm 

- Waga: 3,5 kg 

Cena (tylko stać) 

Jednostka: 185.00 EUR 

* Powyższa ilustracja pokazuje prawej stoją 

3604S wew. kubek dozownik 2x 3200m, 1x 

3400L, pokrywa dozownik 1x 3402DH

Cena z. Sprzęt jednostkowa: 

432.00 EUR

tylko stać Stojak zaw. Dozowniki Cup

i pokrywa Dozownik 

Dozownik pokrywa stal nierdzewna 

Dozownik wieczko (wieczka dwóch wymiarach), matowe nierdzewnej stali, odpowiedni do filiżanki pokrywek. Podająca zawierająca urządzenie do mocowania na ścianie (dwa 

zawiesiny).

3402DH 

Dane techniczne: 

- Kolor: Srebrny (St.-Steel) 

- Długość rury: 597 mm 

- Na miseczkach: 173-710 ml 

- Waga: 1,3 kg 

Cena / Jednostka EUR 69,00 



 

44 

AFG napoje Container NC, Stainless-Steel 

5-litrowej, 11-litrową, 19-litrowy 

AFG określony pojemnik na napoje, 5-l, 11-l i 19 litrów pojemności, pokrywa pojemnika z zaworem ograniczającym ciśnienie na pokrywie zbiornika, 

baza gumy z uchwytem, na górze uchwytu. W wersji grawitacyjnego jest dodatkowo zawór na dnie zbiornika (wyjście boczne).

RP1104 / 5 (5 

Zawartość L) 

Dane techniczne: 

- Materiał: Stal St.-DIN 1.4301 

- Wysokość 23,5 cm 

- Obręcz Średnica: 21.3cm (+/- 1cm) 

- Waga: 2,26 kg 

Cena / Jednostka: 99.00 EUR 

RP1104 / 11 (11 L 

Zawartość) 

Dane techniczne: 

- Materiał: Stal St.-DIN 1.4301 

- Wysokość 42,5 cm 

- Obręcz średnica opon: 21.3cm (+/- 1cm) 

- Waga: 2,7 kg 

Cena / Jednostka: 109.00 EUR 

RP1104 / 19 (19 

Zawartość L) 

Dane techniczne: 

- Materiał: Stal St.-DIN 1.4301 

- wysokość: 63,5 cm 

- Obręcz Średnica: 21.3cm (+/- 1cm) 

- Waga: 3,4 kg 

Cena / Jednostka: 119.00 EUR 

19 Liter 11 Liter 5 Liter 
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AFG napoje Container NC, Stainless-Steel 5-litrowy, 

11-litrowy, 19-litrowy „Gravity Execution” 

AFG określony pojemnik na napoje, 5-l, 11-l i 19 litrów pojemności, pokrywa pojemnika z zaworem ograniczającym ciśnienie na pokrywie zbiornika, 

baza gumy z uchwytem, na górze uchwytu. W wersji grawitacyjnego jest dodatkowo zawór na dnie zbiornika (wyjście boczne).

RP1104 / 5GV (5 litrów) 

Dostarczany z przewodu napoju, izolacja, 

pokrycia, beczki i łącznika 

Dane techniczne: 

- Materiał: Stal St.-DIN 1.4301 

- Wysokość 23,5 cm 

- Obręcz Średnica: 21.3cm (+/- 1cm) 

- Waga: 2,78 kg 

Zaw. Standardowe Tap Cena / 

Jednostka: EUR 129,00

Zaw. Premium Tap Cena / 

Jednostka: 169.00 EUR

RP1104 / 11GV (11 litrów) 

Dostarczany z przewodu napoju, izolacja, 

pokrycia, beczki i łącznika 

Dane techniczne: 

- Materiał: Stal St.-DIN 1.4301 

- Wysokość 42,5 cm 

- Obręcz Średnica: 21.3cm (+/- 1cm) 

- Waga: 3,1 kg 

Zaw. Standardowe Tap Cena / 

Jednostka: 139.00 EUR

Zaw. Premium Tap Cena / 

Jednostka: EUR 179,00

RP1104 / 19GV (19 litrów) 

Dostarczany z przewodu napoju, izolacja, 

pokrycia, beczki i łącznika 

Dane techniczne: 

- Materiał: Stal St.-DIN 1.4301 

- wysokość: 63,5 cm 

- Obręcz Średnica: 21.3cm (+/- 1cm) 

- Waga: 3,9 kg 

Zaw. Standardowe Tap Cena / 

Jednostka: 149.00 EUR

Zaw. Premium Tap Cena / 

Jednostka: 189.00 EUR

19 Liter 11 Liter 5 Liter 
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Pojemniki z tworzywa sztucznego napoje (PE) 

Gravity Wersja 5-litrowe i 15-litrowe 

Materiały i surowce stosowane w plastikowych pojemników na napoje są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i rozporządzenia (UE) nr 

1935/2004 i nadają się do stosowania w żywności / napojów! 

RP1104 / 15GVP (15 litrów) 

Może być używany z gorącymi i zimnymi napojami. 

Nadaje się do Basic15 Combi-litrowy i 2 x 15 litrów.

Dane techniczne: 

- Materiał: Tworzywo sztuczne (PE) 

- Wysokość 43,5 cm 

- Szerokość: 28 cm 

- Głębokość: 16,5 cm 

- Waga: 1,2 kg 

Zaw. Standardowe Tap Cena / 

Jednostka: 59.00 EUR

Zaw. Premium Tap Cena / 

Jednostka: 99.00 EUR

RP1104 / 5GVP (5 L) 

Korzystnie nadaje się do zimnych napojów. 

Zgodny z pkt DPF100 & DPD200.

Dane techniczne: 

- Materiał: Tworzywo sztuczne (PE) 

- Wysokość: 32 cm 

- Szerokość: 19 cm 

- Głębokość: 11,5 cm 

- Waga: 0,6 kg 

Tylko wyposażone w 

standardowe Tap 

Cena / Jednostka: 39.00 EUR 

RP1000 / SDT 

Standardowy Tap 

... W zestawie wraz z przewodem napoju, 

izolacja, pokrycia, beczki i łącznika 

Cena / Jednostka: 29.00 EUR 

RP1000 / PDT 

Premium Tap 

... W zestawie wraz z przewodem napoju, 

izolacja, pokrycia, beczki i łącznika 

Cena / Uni .: 69,00 EUR 
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Akcesoria ciśnieniowe do napojów z CO2 ... 

RP1101SF 

CO2-Gas Cylinder 

, , , szary z zaworem obrotowym, za zgodą 

technicznego Ø 60,3 mm, długość 401 mm, 

wadze 2,17 kg 

Cena / Jednostka: 39.00 EUR 

RP1102HIWI

Mini CO2 Regulator 3 bar 

, , , z zaworem bezpieczeństwa pracy manometr, 

zawór odcinający, wraz z przewodem 

ciśnieniowym, urządzeniem zwrotnym i NC 

łącznika 7/16" . 

Cena / Jednostka: 69.00 EUR 

RP1102GN 

CO2 regulator 0-3 bar

... za djustable pokrętłem, nadaje się do ... za djustable pokrętłem, nadaje się do ... za djustable pokrętłem, nadaje się do 

butelek zaworów CO2 aluminium urządzeń, 

takich jak soda bańki „Soda Club” i „strumień” 

Soda. Wymiana butli w filiach możliwy. Gotowy 

do podłączenia linii i łącznika, odpowiedniej na 

zbiornikach stalowych Rocket Pack.

Cena / Jednostka: 110.00 EUR 

RP1000 / KDT 

Kompensator Tap ze śruby 

regulacyjnej 

... ta z kranu jest obowiązkowe przy korzystaniu CO 

2- butli z gazem w plecaku napojów. Mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do pojemników ze stali!

Cena / Jednostka: EUR 129,00 

Poz RP1101SF (CO2Gas 

Cylinder, stal, 500 g) 

Poz RP1102HIWI Mini-CO2 

Regulator 3 bar 

Poz RP1102GN CO2 Regulator 

Soda-Club 

butelki (aluminium) 

Poz RP1101SF & RP1102HIWI przyłączone 

do 11-litrowego pojemnika 

Poz RP1102GN & Soda Klub CO2 

Cylinder dołączone do 

11-litrowe 

Poz RP1000 / KDT 
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Akcesoria ciśnienia dla „none-gazowana” i 

„Gazowane” napoje gorąco i zimno

RP1113 / PP 

Ręczne pompy powietrza, 8“ , Chrome, zaw. Ręczne pompy powietrza, 8“ , Chrome, zaw. 

Mocowanie tulei. Wykorzystywane do 

generowania ciśnienia dozowania podczas 

dozowania wszystkich napojów, takich jak 

piwo, cola, wino, soki, woda, itp

W komplecie ze złączami dla danego 

modelu plecak. 

Cena / Jednostka: 79.00 EUR 

RP1113 / PP-T 

Pompa powietrza jak opisano powyżej, ale Pompa powietrza jak opisano powyżej, ale 

z T Złącze połączenie 2 do pojemników z z T Złącze połączenie 2 do pojemników z z T Złącze połączenie 2 do pojemników z 

napojami. 

W komplecie ze złączami dla danego 

modelu plecak. 

Cena / Jednostka: 99.00 EUR 

JP2201 

Mini-Air Pump, w celu wytworzenia ciśnienia Mini-Air Pump, w celu wytworzenia ciśnienia 

wydawania napojów o CO2 w produkcie DPF100 

i P2003. 

Cena / Jednostka: 19.00 EUR 

Pompa powietrza z T-Connector 

Mini-Air Pump 

Pompa podłączona do artykułu 

Premium 11-litrowy 

Pompa z T-Connector dołączone 

art kombi 2x 15-litrowy 
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Wypełnienie Sprzęt ... 

RP1107 

Piwo beczkowe zestaw do napełniania 

składa się z CO2 regulatora 0-6 / 3 barów, 

przyłączem węża CO2 beczka łącznik (płaskie, 

kosz lub pieca) z zaworem zwrotnym rurociągu 

napoju włącznie. Łącznik i snifferem zawór NC, 

7/16" .

Cena / Jednostka: 270.00 EUR 

RP1106 

Pre-Mix Drink Wypełnienie miękkie Kit 

, , , Napełnianie Pakiety rakietowe pojemników 

na napoje z przedmieszki KEG w przemyśle 

napojów. Zestaw składa się z CO2 Regulatora 

010/7 bar, z zaworem bezpieczeństwa, ze 

wskaźnikiem zawartości butli, z zaworem 

odcinającym, gotowy do podłączenia przewodu 

ciśnieniowego włącznie. Zawór zwrotny i przewód 

napoju NC sprzęgania czarno sniffer zaworu NC 

7/6" . Na życzenie CC sprzęgacza dostępne!

Cena / Jednostka: 220.00 EUR 

RP1109 

Lejek napełniania, Ø 16 cm, z PE-HD 9507

, , , niekonwencjonalne napełniania rakiety 

pakiety pojemnika na napój przez otwór strony 

przez lejek z połączenia telefonicznego. 

Zmniejsza pienienie!

Cena / Jednostka: 20.00 EUR 
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Wypełnianie Equipment 

RP1108 

Linia przepełnienie Piwo / Pre-Mix 

Zestaw składa się z napojów linii (ok. 2 m), 

łącznik NC czarny, zawór Snifter NC, 7/16” . 

Opcjonalnie z nakrętką motylkową 5/8" do 

podłączenia pamięci flash agregatu lub UNEX 

zaciskiem do zaworu spustu zasilania.

Cena / Jednostka: 79.00 EUR 

RP1110 

Snifter-Zawór NC, 7/16“ 

(Z zastrzeżeniem zmian technicznych) 

Cena / Jednostka: 49.00 EUR 

RP1105 / PP 

Piknik-Pump z pistonpump ręcznych 

... do montażu na KEG, pełnej wersji metalowej. ... do montażu na KEG, pełnej wersji metalowej. 

Kierować dotykając piwa KEG lub przeniesienie 

do pakietów Rocket pojemniku. Ochłodzenia 

beczka piwa z browaru, połącz piknikowego 

pompy do odpowiedniego beczki łącznika i 

połączeniu się z beczki piwa. Świeże piwo już 

wychodzi z kranu.

Zazwyczaj dostarczany z łącznika płaskie przylegające KEG. 

Jeśli wymagany jest inny rodzaj montażu, prosimy o 

poinformowanie nas, proszę porządku!

Cena / Jednostka: EUR 129,00 

Wyposażenie opcjonalne: podatek. przewód 

przelewowy (poz RP1108)

do napełniania z KEG w 

opakowaniach rakiet Pojemnik 
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Różne Rocket Pack Akcesoria ... 

TP3201 

Urządzenie Cup Gospodarstwa 

... do ponownego użytku kubki 500 ml z / bez 

uchwytu. Pojemność ok. 15-20 filiżanek. Może być 

przymocowany do pasa biodrowego niemal 

każdego napoju plecaku. Alternatywne rozwiązanie 

dozownika przy użyciu wielokrotnego użytku kubki.

Cena / Jednostka: 19.00 EUR

TP3101

Torba na odpady 

... nadaje się do artykułu Dwupak, do utylizacji 

pustych puszek / butelek. Łatwa instalacja i 

opróżnianie. Lekki, woda i brud materiał.

Kolor: Czarny (Nylon) 

Wymiary: H47 x W41 x D22 cm Masa 

(niewypełnione): 0,7 kg 

Cena / Jednostka: 39.00 EUR 

RP2012 / PF 

Flaga z biegunem teleskopu 

Odporne na warunki atmosferyczne, elastyczne 

Promo flagi w kolorze sygnału z teleskopu słup 

stalowy, ok. 140 cm długości, 2x DIN A4 folii 

kieszeni na wymiennym reklamowego 

dekompresji. Obszyte podświetlane paski.

Kolor: żółty lub zielony neon Rozmiar: 

40/26 cm x 36 cm Materiał: nylon / tkanina 

Waga: ca. 200 g

Cena / Jednostka: 39.00 EUR

Dwupak zał. Torba na odpady

Promo-Flag na Dwupak 

Dwupak zał. Torba na odpady

Promo-Flag na Pro 11-litrowy 
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Różne Rocket Pack Akcesoria ... 

RP1115 

Sprzedawcy Fartuch,

Podzielone na trzy pojemne kieszenie na 

akcesoria, pieniądze na usługi gotować, 

części miseczek itp 

Kolor: Srebrny 

Materiał: Ciężarówka plandek Wymiary: H24 

x W52 x D7 cm Pojemność netto: ok. 12 

litrów Masa (niewypełnione): 200 g

Cena / Jednostka: 19.00 EUR

RP1116 

Transport izolacyjny rękaw

z pokrywką. Nadaje się do pojemnika 

RP1104 / 11 (standardowa i grawitacji).

Czarny kolor 

Materiał: Materiały Nylon / pianki Wymiar H 

41 cm, średnicy 26 cm, ciężar: 680 g 

Cena / Jednostka: 29.00 EUR
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Pakiety rakietowe Regulamin 

Zdjęcia: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formie, funkcji i urządzeń oferowanych przez nas artykułów. Zdjęcia: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formie, funkcji i urządzeń oferowanych przez nas artykułów. 

Wysyłka i VAT: Przesyłka jest ex biuro sprzedaży Frankfurt / Main plus ustawowy VAT. (Obecnie 19%), jak i wysyłki i pakowania.Wysyłka i VAT: Przesyłka jest ex biuro sprzedaży Frankfurt / Main plus ustawowy VAT. (Obecnie 19%), jak i wysyłki i pakowania.

Dostawa i płatność: O ile nie uzgodniono inaczej, nasza faktura jest wynikiem netto w ciągu 30 dni, pod warunkiem, wszystkie wcześniejsze faktury zostały zapłacone. Dostawa i płatność: O ile nie uzgodniono inaczej, nasza faktura jest wynikiem netto w ciągu 30 dni, pod warunkiem, wszystkie wcześniejsze faktury zostały zapłacone. 

Dla nowych klientów wyłącznie za pomocą przedpłaty lub dostawy jest gotówka przy odbiorze.

Data dostarczenia: Standardowe teksty i małe ilości zwykle w ciągu 3-5 dni od daty otrzymania zamówienia. Staramy się spełniać krótszych wniosków Data dostarczenia: Standardowe teksty i małe ilości zwykle w ciągu 3-5 dni od daty otrzymania zamówienia. Staramy się spełniać krótszych wniosków 

dostawczych, jednak są one zarezerwowane dla nas.

Zamówienia specjalne: Jeśli to możliwe, jednak wymagane są dłuższy czas dostawy i koszty dodatkowe dopłaty. Wymiana jest tutaj wykluczone.Zamówienia specjalne: Jeśli to możliwe, jednak wymagane są dłuższy czas dostawy i koszty dodatkowe dopłaty. Wymiana jest tutaj wykluczone.

Dostawa i płatności za zamówienie: 50% wartości brutto zamówienia gdy zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych, produkcja rozpoczyna się Dostawa i płatności za zamówienie: 50% wartości brutto zamówienia gdy zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych, produkcja rozpoczyna się 

dopiero po otrzymaniu zaliczki. 50% przed dostawą. Zwrot i wymiana są wykluczone w przypadku produktów wykonanych na zamówienie

Opłaty za wynajem: Zrozumieć siebie plus VAT prawną. (Obecnie 19%), pakowania i kosztów przesyłki. Cena wynajmu obejmuje końcowe sprzątanie Opłaty za wynajem: Zrozumieć siebie plus VAT prawną. (Obecnie 19%), pakowania i kosztów przesyłki. Cena wynajmu obejmuje końcowe sprzątanie 

wynajmowanych towarów i akcesoriów.

Przesyłka z wynajętych towarów: jest przeprowadzane przez służby paczek UPS lub innej porównywalnej żeglugowe z biura sprzedaży w Frankfurt / Przesyłka z wynajętych towarów: jest przeprowadzane przez służby paczek UPS lub innej porównywalnej żeglugowe z biura sprzedaży w Frankfurt / 

Main. Dostawa wynajętych towarów odbywa się zwykle 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem najmu, chyba że umówiono się inaczej.

Dostawa i płatność na sprzedaż: Opłata za wynajem to spowodowane po powrocie z wynajętych towarów, w terminie 14 dni od daty wystawienia Dostawa i płatność na sprzedaż: Opłata za wynajem to spowodowane po powrocie z wynajętych towarów, w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury. Obliczyliśmy naszej wypożyczalni ceny bez rabatu i dlatego nie dają żadnych potrąceń.

Powrót wynajętych towarów: Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonych towarów oraz akcesoriów w odpowiednim czasie. Wynajem Powrót wynajętych towarów: Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonych towarów oraz akcesoriów w odpowiednim czasie. Wynajem 

elementy muszą być zwrócone do właściciela nie później niż 3 dni roboczych po upływie okresu wypożyczenia. W przypadku zwłoki w zamian będzie 

inaczej twierdzić domyślne opłat.

Prawa autorskie: Przedsiębiorstwo Szabó paczek rakietowe mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i praw własności na Prawa autorskie: Przedsiębiorstwo Szabó paczek rakietowe mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i praw własności na 

dostarczonych dokumentach, takich jak na przykład: nie ponosi odpowiedzialności za napis, logo, rysunki, fotografie itp wszelkich roszczeń przeciwko Szabo 

zestawach rakietowych na terenie takiego naruszenia praw ponoszone bezpośrednio przez klienta. 

ceny: Kiedy pojawia się nowy cennik, stary cennik traci swoją ważność. W międzyczasie, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen ze ceny: Kiedy pojawia się nowy cennik, stary cennik traci swoją ważność. W międzyczasie, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen ze 

względu na warunki rynkowe.

Uskarżanie się: Okres powrotu do odwołania / konsumentów zgodnie z § 355 (2) BGB wynosi 14 dni od daty dowodu dostawy / faktury. W tym okresie Uskarżanie się: Okres powrotu do odwołania / konsumentów zgodnie z § 355 (2) BGB wynosi 14 dni od daty dowodu dostawy / faktury. W tym okresie 

niewykorzystane towary mogą być zwrócone do nas w oryginalnym opakowaniu. Zwrot towarów używanych jest wykluczona! Dopiero po sprawdzeniu 

zwróconych towarów, wartość towaru zostaną zwrócone. Pakowanie i wysyłka koszty są bezzwrotne. Koszty zwracane są ponoszone przez 

konsumenta. Nie ma prawa do odwołania lub zwrotu dla transakcji z przedsiębiorcami i / lub podmiotów gospodarczych.

uszkodzenia w transporcie: Reklamacje należy składać wyłącznie do odpowiedzialnego spedytora i podać tam o zwrot za pomocą protokołu szkody. uszkodzenia w transporcie: Reklamacje należy składać wyłącznie do odpowiedzialnego spedytora i podać tam o zwrot za pomocą protokołu szkody. 

Odpowiedzialność: Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku korzystania z naszych artykułów lub ewentualnej utraty zysków z powodu siły wyższej, takich Odpowiedzialność: Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku korzystania z naszych artykułów lub ewentualnej utraty zysków z powodu siły wyższej, takich 

jak niekorzystne warunki pogodowe, brak lub niedostatecznie przeszkolony personel, relokacja jak niekorzystne warunki pogodowe, brak lub niedostatecznie przeszkolony personel, relokacja 
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lub anulowania imprezy, brakuje zatwierdzenie bar, itd. Ani roszczenia odszkodowawcze ani zmniejszenia czynszu można twierdzić tutaj. Element 

wynajem musi być sprawdzona przed użyciem, a wszelkie skargi lub niejasności muszą być przekazane na rzecz leasingodawcy bez zwłoki. Skargi 

złożone później nie mogą być brane pod uwagę. Wynajęty pozycja jest własnością właściciela. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub utraty 

wynajętych towarów, najemca ponosi pełną odpowiedzialność.

Gwarancja: 2 lata od daty zakupu, na wady spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem lub wad materiałowych. Nie roszczenie gwarancyjne w przypadku Gwarancja: 2 lata od daty zakupu, na wady spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem lub wad materiałowych. Nie roszczenie gwarancyjne w przypadku 

nieprawidłowej obsługi, użytkowania lub przechowywania, jak również w przypadku własnych przeróbek lub poprawek.

Zastrzeżenie własności: Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty. Zastrzeżenie własności: Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty. 

Miejsce realizacji: Frankfurt / Main jest miejscem spełnienia i zgodził się miejscem jurysdykcji dla wszelkich praw i obowiązków wynikających z Miejsce realizacji: Frankfurt / Main jest miejscem spełnienia i zgodził się miejscem jurysdykcji dla wszelkich praw i obowiązków wynikających z 

transakcji przeprowadzanych z nami. 

Profil firmy: 

Zestawy rakietowe napoje Plecak Systems 

zarejestrowanego właściciela: Dezsö Szabo Sossenheimer 

Weg 48 

D- 65929 Frankfurt / Main, Niemcy 

E-Mail: info@rocketpacks.de Telefon: 

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

95297709

Przedmiot działalności:

Produkcja i handel Napoje Plecaki Vendor tac 

Informacja bankowa:

Postbank AG, 60320 Frankfurt 

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

Począwszy od 2019 roku 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 


