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FLY BAR
CATERING

CLASSIC

1.439 €
bez DPH

V.I.P
FLY mobilný bar - je šikovný
a moderný, naviac skladateľný
barový pult, vhodný aj na prepravu
lietadlom.

1.698 €
bez DPH

MODEL: CATERING (predĺžené stolové dosky). V.I.P prevedenie (širšie stoly, prepravné koliečka). Catering verzia má dve
pracovné dosky - 160 cm a 300 cm - stolíky majú 4x extra nastaviteľné nohy. Nohy stolíka sú veľmi stabilné a dokážu udržať aj
kávovar pri hmotnosti cez 30kg.FLY mobilný bar - je šikovný a moderný, naviac skladateľný barový pult, vhodný aj na prepravu
lietadlom. Bol navrhnutý a testovaný skúsenými barmanmi, preto sa s ním robí veľmi pohodlne aj vďaka nízkej hmotnosti. Je
ideálny na eventy, večierky, pre značkové prezentácie, pre výrobcov nápojov alebo pre barmanské show. Kufríkové bary FLY
môžu byť ukladané za soebou, čím zvýšite kapacitu obsluhy. Mobilný bar FLY je vyrobený z vysoko kvalitných a pevných, tvrdých
materiálov. FLY bar je odolný voči vode a vyrobený s dôrazom na detail zachovávajúci najvyššie estetické štandardy. Keď je bar
zložený, má podobu malého prepravného kufra do lietadla. Bar obsahuje tiež polykarbonátové nádoby na ovocie, na drvený ľad
alebo kocky ľadu a tzv. “speedy rack” zásobník, ktorý môže uložiť 8-10 fliaš vedľa seba.FLY vie presne, čo potrebujete: Radosť,
stabilitu, maximálny priestor, praktickosť a trvanlivosť. Postavenie FLY baru trvá cca 3 minúty!

CLASSIC
V.I.P

Dĺžka baru = 160 / 300 cm
Šírka baru = 50 cm
Výška baru = 115 cm
Hmotnosť = 30 kg
Dĺžka baru = 160 / 300 cm
Šírka baru = 65 cm
Výška baru = 120 cm
Hmotnosť = 30 kg

Pracovná doska spodná = 50 cm x 160 cm / 50 cm x 300 cm (2 x 115cm)
Servírovacia horná doska = 20 cm x 160cm
Veľkosť zloženého kufríka = 35cm / 55cm / 90cm
Farba materiálu = čierna / biela
Pracovná doska spodná = 65 cm x 160 cm / 65 cm x 300 cm
Servírovacia horná doska = 30cm x 160cm
Veľkosť zloženého kufríka = 35cm / 68cm / 95cm
Farba materiálu = čierna / biela

DOPLNKY
- Servírovacia horná drenážna doska, skladateľná na polovicu, materiál je nehrdzavejúca oceľ = Steel
- Exkluzívna kožená prešívaná výplň 1x vpredu s okopovou lištou a 2x po stranách (farba: čierna / biela) = Exclusive
V.I.P širšia doska, 4x malá myska, 2x veľká myska

V.I.P brzdiace kolieksa

CLASSIC užšia doska, 4x malá myska, 1x veľká myska

Tento výrobok je chránený medzinárodným patentom, Superstany sú oficiálny díler pre Slovensko a Českú republiku

drenážna doska

prešívaná výplň

