Onze koelingen
Veel of weinig koeling nodig? U heeft keuze uit
koelkasten van 500 liter tot koelcontainers van
30 m3. Ook voor mega-evenementen.

Koelaanhangwagen
•
•
•
•
•
•

Jumbo tapeiland | 4 tappunten

Tapeiland | 4 tappunten

• 4 tappunten, 2 spoelbakken, • buffetomtrek
+ schenktafel: 14,6 mtr
2 koelkasten
ingeklapt: 406x250x280 cm
• aansluiting op tankbierwagen
uitgeklapt: 695x580x280 cm
mogelijk
• elektra: 220 Volt, 2000 W, 7, 6 Amp.
• uitklapbare schenktafel
• halogeen verlichting
• centrale aan-/afvoer water

• buffetomtrek
• 4 tappunten; 2 spoelbakken,
+ schenktafel: 14,6 mtr
2 koelkasten
ingeklapt:
350x230x265 cm
• aansluiting op tankbierwagen
uitgeklapt: 615x486x265 cm
mogelijk
• elektra: 220 Volt, 2000 W, 13 Amp.
• uitklapbare schenktafel
• halogeen verlichting
• centrale aan-/afvoer water

Onze tapeilanden en evenementencontainers kom je ook
tegen bij het bevrijdingsfestival in Wageningen.

Onze tapeilanden
Met onze tapeilanden vormt u gezellige

Koelcontainer
•
•
•
•
•
•
•
•

opslag voor 120 fusten bier of 4 biertanks
bier tappen rechtstreeks vanuit koelcontainer
is mogelijk (via bierleidingen)
geluidsarme koeling
inhoud: 30 m3
buitenwerk: lxbxh: ca. 600x245x270 cm
buitenwerk: lxbxh: ca. 570x228x223 cm
elektra: 380 Volt, 2500 W, 32 Amp.
gewicht: 3000 kg

tappunten op iedere festivallocatie en kunt u
iedere festivalbezoeker gemakkelijk bedienen.

Onze evenementencontainers
beschikt u over voldoende tapcapaciteit voor grote
sluiten en tappen.

•
•
•

uitgeklapt lxbxh: 1000x750x220 cm
werkruimte (excl. koelcel): 520x250x220 cm
centrale aan-/afvoer water
elektra: 380 Volt, 3500 W, 32 Amp.
(afgezekerd 16 Amp. 5 polig)

inhoud: 500 liter
bxdxh: ca. 75x71x170 cm
elektra: 220 Volt, 2000 W, 0,8 Amp.
verrijdbaar

popconcert - festival - verjaardag - communie - gildefeest - harmonie - fanfare - kermis braderie - bedrijfsfeest - schoolexamen - vergadering - verenigingsuitje - carnaval Koningsdag - Sinterklaas & Kerstmis

Evenementencontainer | 8 tappunten
•
•
•
•

•
•
•
•

KWALITEIT - SERVICE - FLEXIBILITEIT

evenementen met veel bezoekers. Opzetten, aan-

8 tappunten, 4 spoelbakken
4 koelkasten, 2 flessennesten
1 koelcel 11 m3 (voor ± 30 fusten bier of 2 biertanks)
aansluiting op tankbierwagen is mogelijk
reclame is mogelijk

Koelkast

DE HAAS VERHUUR

Met onze ruim bemeten evenementencontainers

•

opslag voor ± 25 fusten bier of 2 biertanks
bier tappen rechtstreeks vanuit koelaanhangwagen
is mogelijk (via bierleidingen)
inhoud: 10 m3
diverse afmetingen
elektra: 220 Volt, 750 W, 7 Amp.
tandem asser

Tafels | Stoelen | Tapinstallaties | Tapeilanden | Tankbierwagens | Koelingen

Tafels | Stoelen | Tapinstallaties | Tapeilanden | Tankbierwagens | Koelingen

Voor ieder evenement!
Openingstijden:

info@dehaasverhuur.nl

ma
di
wo
do
vrij
zat

www.dehaasverhuur.nl

Zon- en feestdagen gesloten

Ovenberg 2

Telefoon 0485 516797

6596 DP Milsbeek

Fax 0485 517879

08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
09.00 - 12.00 uur

De Haas Verhuur | Voor ieder evenement!
Tafel 200x80 cm

Bankenset

Fold table

tafel
bank

tafel
bank

200x50 cm
200x27 cm

Klapstoel

Kuipstoel

merk: Samsonite

kunststof zitting

kunstof zitting/rug

koppelbaar

Houten
klapstoel

Barkruk

Bierbuffet

Tap/spoelbuffet

Klapbuffet

• 1 of 2 tappunten / spoelbak

• 1 of 2 tappunten / spoelbak

•

lxbxh: 200x60x93 cm

• elektra: 220 Volt, 900W, 4 Amp.
• aansl. op tankbierwagen mogelijk

• elektra: 220 Volt, 900W, 4 Amp.
• aansl. op tankbierwagen mogelijk

•

dicht bovenblad

•

reclame is mogelijk

•
•
•

•
•
•
•

Voorzetbuffet

houten
zitting

200x60 cm
195x24 cm

Tafel 200x50 cm
Bank

lxbxh: 200x60x93 cm
reclame mogelijk
verrijdbaar

houten zitting
200x27 cm

geheel inklapbaar
205x135 cm

Onze tafels staan ook op de Vierdaagse van Nijmegen.

Onze stoelen, tafels en kapstokken vind je ook bij de
Music Meeting in Park Brakkenstein te Nijmegen.

Onze tapinstallaties en tankbierwagens zijn
onmisbaar voor een geslaagd festival.

Onze tafels

Onze stoelen

Onze tapinstallaties + toebehoren

Een plek om even te zitten, uit te rusten, te

Barkrukken, handige klapstoelen, comfortabele

Met onze tapinstallaties tapt u op een profes-

eten en te drinken. Bij ieder evenement willen

kuipstoelen of sfeervolle houten klapstoelen?

sionele manier een biertje voor grote aantallen

mensen gebruik maken van horeca, zittend op

Voor verjaardagen, stadsfeesten, festivals en meer.

festivalbezoekers. Kies uit diverse buffetten.

buiten de horeca worden onze tafels gebruikt,

Onze kapstokken

Onze tankbierwagens

bijvoorbeeld bij de landelijke examens.

Voor alle jassen en tassen van festival-

U voorkomt gesleep met fusten en de tap is

bezoekers. Op hoogtijdagen ook handig om

nooit leeg: u kunt tankbierwagens aansluiten

gereedgemaakte bestellingen op te hangen,

op onze tapeilanden, bierbuffetten en

bijvoorbeeld in een koelcontainer.

evenementencontainers.

een bankje of staand aan een statafel. Maar ook

Tankbierwagen
met 2 tanks à 1000 liter

Statafel

Statafel

Klaptafel

Examentafel

Terrastafel

Ronde tafel

ø 86 cm

ø 110 cm

60x80 cm

60x90 cm

ø 86 cm

ø 110 cm

Kapstokken 40 haken
(2 rijen x 20 haken) Lengte: 2 meter

•

doorkoppeling naar een tweede tankbierwagen
of het plaatsen van 4 biertanks in 			
een koelcontainer is mogelijk.

•

afsluitbaar

•

lxbxh binnenwerk:
340x190x180 cm

•

elektra: 220 Volt, 3000 Watt, 16 Amp.
(1 vrije groep nodig)

lxbxh: 300x60x93 cm
bestaat uit 2 delen
reclame mogelijk
verrijdbaar

• lxbxh: 200x25x110 cm
• schakelbaar
• reclame is mogelijk

