
De PARTY COOLER is een all-in rechthoekige  
trailer ontworpen voor privé-feestjes (self service) 
of promotiestanden. Door middel van drie luiken 
is deze trailer in minder dan 5 minuten door één  
persoon opgezet. Hierdoor bespaart u tijd en kosten.

Heel het jaar door geschikt voor indoor en outdoor  
evenementen, ook voor in zalen, tenten en show-
rooms. Bruikbaar voor bijna alle gelegenheden: 
privé-feesten, zakelijke evenementen, jubilea, 
straatfeesten, sportevenementen, sponsoring, pro-
ductlanceringen, beurzen en tentoonstellingen, 
concerten, festivals, VIP-evenementen, roadshows, 
tuin- en strandfeesten, bierproeverijen,...

In de twee opendraaiende koelvitrines kunnen 
dranken worden geëtalleerd en indien gewenst 
uitgedeeld. Twee verwijderbare, universele beugels 
kunnen gebruikt worden om een flatscreen aan op 
te hangen om promofilms of sportwedstrijden uit te 
zenden. Een ledbar kan dienen om bijkomende rec-
lame te voorzien. Een muziekinstallatie met micro-
foon kan worden gebruikt voor o.a. speeches. Door 
de symmetrische opbouw van de party cooler kan bij 
plaatsgebrek op een locatie geopteerd worden om 
slechts één luik te openen.
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Maßstab: 1:10 

Kunde: Objekt: 2500 K Partytrailer

d u u r v e r h u u r p r i j s

1 dag € 250 (per dag)

2 dagen € 200 (per dag)

3 dagen € 175 (per dag)

1 week € 150 (per dag)

Transport 0,65 €/km

a f m e t i n g e n  (in mm) L B h

Klaar om te rijden 4110 2260 2500

Koelruimte (6m3) 1580 1800 2100

Overdekte 
verkoopoppervlakte 

4680 3870

INOX verlek met 
afwatering en spoelbak 

1710 600

PA R T Y 
C O O L E R
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G e w ic h t  (in kg)

Max permanent totaal gewicht
BRUTO gewicht

1900

NETTO gewicht 1070

Laadvermogen 830

Met deze trailer kunnen de al dan niet voorgekoelde 
dranken eenvoudig vervoerd worden naar het  
evenement. 

d u u r v e r h u u r p r i j s  (enkel koelcel)

1 dag € 120 (per dag)

2 dagen € 105 (per dag)

3 dagen € 100 (per dag)

1 week € 90 (per dag)

Transport 0,65 €/km

U i t r u st i n g

 V-dissel voor komvormige auto-koppeling

 versterkte steunen

 gehele carrosserie in geïsoleerde sandwich-panelen

 volledig geïsoleerde koelruimte met aluminium zijplaten

 toegangsdeur in de voorwand met automatische verlichting

 koelvermogen: 

 2034W, goed voor continue temperatuur van 4 à 5°C 

 tapinstallatie met twee tapkranen

 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

 led verlichting voor advertenties

 halogeen verlichting voor bargedeelte

 gekoelde vitrines - (115 x 0,33L flessen)

 2x verwijderbare universele beugels voor flatscreen  
 TV’s van 63 tot 122cm 
 (één boven de spoelbak, één aan de zijkant) 

 opbergvak voor voorzettent e.d.

 muziekinstallatie (gemonteerd rechts onder het verlek)

 3x microfoon-ingang (aan de voorzijde)

 microfoon met 6m kabel

 CD- en MP3-speler met FM-tuner

 3 USB poorten (aan de voorzijde)

 SD card poort (aan de voorzijde)

 audio CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

 connectie voor externe MP3-player

 2 two-way zwarte luidsprekers 

 (gemonteerd links + rechts boven het verlek.)

 ledbar zwart aluminium behuizing

 montage: in te stellen hoek

 pointmatrix 7 x 120 red

 26 programmeerbare regels

 max. 200 tekens per regel 

 programmeren via IR-remote controler

 2x promotievlag, H=2150mm 

 (gemonteerd op dak - extra te huren)

 voorzettent 3 x 3m of 3 x 6m (bij te huren)

PA R T Y 
C O O L E R

Door de mogelijkheid om de luiken en de toegangsdeur 
apart af te sluiten kan de PARTY COOLER als sobere 
koelcel of als tap-trailer gehuurd worden.
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