EVENT

duur

verhuurprijs

1 dag

€ 220 (per dag)

2 dagen

€ 175 (per dag)

3 dagen

€ 150 (per dag)

1 week

€ 125 (per dag)

De EVENT is een rechthoekige trailer ontworpen
voor alle doeleinden. Door zijn eenvoud en lage
huurprijs is deze gemakkelijk rendabel in te zetten
op kleine en grote evenementen. Door middel van
vier luiken is deze trailer in minder dan 5 minuten
door één persoon opgezet.
Uitschenken en tappen van dranken gebeurt van
binnenuit op een ergonomische werkhoogte. Het
consumeren van dranken gebeurt aan de buitenzijden van de trailer. Hiervoor zijn opvouwbare tafels
voorzien op een optimale hoogte voor de gasten.

Gewicht

(in kg)

Max permanent totaal gewicht
BRUTO gewicht

1300

Netto gewicht

950

Laadvermogen

350

Door het lage BRUTO gewicht kan de trailer door de
meeste personenwagens met trekhaak vervoerd
worden.

afmetingen

L

B

h

Klaar om te rijden

3960

2060

2600

Rechthoekige
verkoopruimte

2700

2000

Overdekte
verkoopoppervlakte

5400

4660

INOX verlek met
afwatering en spoelbak

2560

500

(in mm)

Stahoogte werkruimte
Tooglengte rondom

2100
10500
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EVENT

U i t r u st i n g
V-dissel voor komvormige auto-koppeling
versterkte steunen
gehele carrosserie in geïsoleerde sandwich-panelen
aluminium vloer
2 inklapbare tafels achteraan
inklapbare tafel aan de voorzijde over de volledige dissel
PVC-zeil om de dissel te verbergen
tapinstallatie: één tapzuil met 2 tapkranen & droogkoeler van 200L/uur
CO² installatie met drukregelaar
INOX verlek met afwatering, glazenspoeler en spoelbak
waterinstallatie voor vers en gebruikt water
25m waterdarm t.b.v afvalwaterafvoer
25m waterdarm t.b.v watertoevoer
230V elektrische basisuitrusting
25m verlengkabel met CE stekker
verlichting
Inox cash-lade met inzetstukken
bakfrigo voor flessen, inhoud 138L
2x promotievlag, H=2150mm (gemonteerd op dak - extra te huren)
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