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“Telitalálat“ a zöldbe!  
» Volt egyszer egy műanyag pohár – ebből lett a CUP CONCEPT « 
 
Feladatunkká tettük, hogy hatalmas összcsomagot 

teremtünk a visszaváltható poharak témájában. Minden pohárrendszert magunk 

gyártunk és fejlesztünk és az Önnek készült CUP-ok nyomtatása során is modern 

lehetőségeket használunk.  

Itt kezdődnek szolgáltatásaink – bérelje vagy vásárolja poharait. Megoldjuk 

Önnek a tárolást, a szállítást és a logisztikát, valamint a rendezvények utáni  

mosogatást is. 

 

Mindent egy kézből kap. Szakértelmünk és tapasztalatunk egész Európában 

elérhető.
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Egy kapcsolattartó.  
» Ajánljuk a CUP CONCEPT rendszerét! « 
 
Szolgáltatásaink minden területén egyértelmű előnyöket kínálunk az Ön számára. 

Tudjuk, hogy a visszaválthatóság profitot rejt magában és fenntartható. 

 

Nem csak beszélünk erről. Szolgáltatásainkat részletesen kidolgoztuk. 

Jelentős előnyöket kínálunk Önnek, melyekről szívesen tájékoztatjuk részletesen.

Előnyök

Fenntarthatóság  
» Az egymásra épülő  
folyamatok ökológiai 
szempontból rendkívül 
hatékonyak « 

Teljes megoldás a tanács-

adástól a finanszírozáson, 

termelésen és logisztikán át a 

visszaváltható poharak haté-

kony mosogatásáig. Ésszerű, 

időt és pénzt takarít meg és 

kíméli az erőforrásokat is. 

Élelmiszerek 
megfelelősége  
» Ajánlatunkat jelentősen 
továbbfejlesztettük az Ön 
számára. « 

Bevizsgált termékek a 

maximális bizalom érdekében. 

Minden termékünk meg-

felel a használati eszközökre 

vonatkozó rendelet törvényi 

előírásainak. A megfelelőségi 

nyilatkozatok rendelkezésre 

állnak.

Speciál is  CUP
mosogatógépek  
» A CUP-poharak a higiéni-
kus és csíramentes tisztítás 
érdekében több szárítást 
igényelnek. « 

A CUP CONCEPT a maga 

öblítőközpontjaival rendkí-

vül modern, speciálisan a 

műanyag, újra felhasználható 

poharak tisztításához és  

szállításához kialakított moso-

gatótechnológiával dolgozik.

A meghosszabbított szárí-

tócsatorna a poharak teljes 

szárítását teszi lehetővé. 



Jel lemzők  
» Mosogatógépekhez 
alkalmas, karcolásmentes 
stb. Ezek a CUP CONCEPT 
poharak főbb jellemzői. « 

• mosogatógépálló

• karcolásmentes

• törésmentes és biztonságos

• hosszan használható

• formai stabilitás

• tartósan szétszedhető

• minőségi kidolgozás

• ellenőrzött minőség

Made in Europe  
» Saját vállalatunkban,  
Európa szívében  
készítve. « 

A CUP CONCEPT újra felhasz-

nálható poharak gyártása és 

nyomtatása Németországban 

és Ausztriában (Vorarlberg) 

történik.

• rövid gyártási utak

• tartós
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Minden egy kézből.  
» A CUP CONCEPT megvalósítja kívánságait! « 
 
A személyes tanácsadástól kezdve a gyártáson, tervezésen és logisztikán  

át a poharak tisztításáig a CUP CONCEPT személyes tanácsadóval áll az Ön 

rendelkezésére. Regionális, országos, nemzetközi. 

Szolgáltatásaink

Tanácsadás  
» Csapatunk szívesen  
ellátogat Önhöz, hogy 
személyesen megbeszél-
hessük egyedi igényeit. « 
 
Motivált külszolgálati csapa-

tunk tapasztalatával az Ön 

igényinek megfelelő tökéletes 

megoldás kidolgozására tö-

rekszik. Legyen az nyomtatott 

CUP vagy egy rendezvényhez 

készült CUP-ok, a CUP CON-

CEPT tökéletes megoldásokat 

kínál az Ön számára.

Bérlet /vétel  
» Az alkalom és igények 
függvényében számos 
egyedi megoldás és meglé-
vő elképzelés közül válo-
gathat. « 
 
Béreljen nyomtatás nélküli 

poharakat választékunkból. 

Béreljen poharakat ismert 

italmárkáktól.

Nyomtatott és nyomtatás 

nélküli poharak vétele.

Gyártás/ 
nyomtatás  
» Az Ön CUP poharát saját 
magunk gyártjuk. Cégünk 
mögött az egész világon 
elismert vállalat áll. « 

Poharaink majdnem teljes 

választéka saját gyártásból 

származik, azaz az osztrák 

anyavállalattól, a FRIES Kunst-

stofftechnik GmbH cégtől.

Szakértők vagyunk a fröcs-

csentőtechnika területén. 

Saját konstrukciós részleggel 

rendelkezünk.



Logiszt ika  
» Számos közép-európai 
telephellyel rendelkezünk, 
többek között Német-
országban, Ausztriában, 
Dániában, Luxemburgban, 
Csehországban és Svájc-
ban. Határokon átnyúlóan 
mosogatunk és tárolunk az 
Ön számára « 

Telephelyeink mosogatóköz-

pontok, raktárak és bérlő-

állomások. Így logisztikai 

telephelyek nagy területet 

magába foglaló hálózatához 

van elérésünk. 

Mosogatás  
» Modern mosogatóállo-
mások teszik lehetővé az 
Önök poharainak kör-
nyezetbarát és hatékony 
tisztítását. « 

Mosogatóközpontjainkban 

ipari mosogatóberendezé-

seket használunk, melyek 

a legmodernebb műszaki 

fejlesztéseket alkalmazzák.

Ideális körülmények a  

poharak tisztításához és 

szárításához.Hatékony, gyors, 

megbízható.
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Tanácsadás.  
» A CUP CONCEPT megvalósítja az Ön kívánságait. «
 
Tapasztalatainkkal az Ön ötleteit hatékonyan és lukratív módon tudjuk 

megvalósítani. Ismerje meg csapatunkat és alakítsunk ki kölcsönösen előnyös 

partneri viszonyt.  
 

Egy partner – számos előny.
 
Széles termékválaszték, finanszírozási lehetőségek, kezelés és logisztika,  

a CUP CONCEPT számos lehetőséget kínál az együttműködésre. 
 
Ön melyik CUP típust választja? 

Saját fejlesztésű CUP-ok széles választékával rendelkezünk. Kínálatunk  

számos speciális megoldást is magában foglal. 

 

Nyomtatott poharak/nyomtatás nélküli poharak? 

Online, 3D-CUPViewer alkalmazásunkkal az Ön CUP-dizájnját egy kattintással 

megtekintheti a választott poháron. 

 

Bérlet vagy vétel? 

A nyomtatás nélküli poharak természetesen bérelhetők is, így kisebb  

rendezvényekhez megfelelő megoldásokat alkotnak.  

 

Raktározás és szállítás 

Teljes körű megoldásokat kínálunk. Ennek részét képezi maga a CUP, a  

pohár kialakítása és/vagy nyomtatása, a teljes logisztika, ide értve a tárolást,  

a szállítást és a CUP-ok mosogatását is. 

 

Az üres poharak mosogatása. 

Már számos rendezvényt és koncertturnét szolgáltunk, például az AC/DC  

és Helene Fischer koncertjeit, stb. Ennek során a szállítás, a károsodott 

poharak kiválogatása, valamint a visszaadott betétes üvegek határidőre való 

elmosogatását sikeresen bonyolítottuk le.

Tanácsadás

Tények 

- szakértő csapat 

- tapasztalat 

- személyes tanácsadás 

- egyedi megoldások
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Bérlet vagy vétel?  
» A CUP CONCEPT minden igénynek megfelel «
 
Természetesen számos rendezvény vagy használti cél sokszor speciális  

megoldásokat igényel a kisebb és nagyobb ügyfelek esetében. 
 
Bérelhető CUP-ok 

Tervezze velünk rendezvényeit bármilyen méretben.

Különböző pohártípusok és méretek széles választéka a választékunkban, 

számos mennyiségben.

Saját elhozatal telephelyünkről vagy szállítási/elhozatali szolgálat cégünk által.

Nagyobb rendezvényekhez járműveket és személyzetet is rendelkezésre  

bocsátunk megfelelő logisztikával és helyszíni szolgáltatásokkal. 

 

Vásárolható CUP-ok 

A nyomtatott újrahasználható poharak közkedveltek és viszonylag 

kedvező árú rajongói cikkek.

Reklámozza márkákát, rendezvényét, egyesületét!

Merchandising CUP-ok 

Megvásároljuk az országos és nemzetközi hírnevű együttesek, művészek, 

valamint rendezvények licenceit a zene és a sport területein is.

A CUP CONCEPT a pohárgyártás és annak finanszírozása mellett vállalja  

a teljes logisztika, tisztítás, vagy igény szerint helyszíni ügyfélszolgálat  

lebonyolítását is a rendezvény során.  

Profit az újrafelhasználással...

Bérlet /vásárlás

Tények 

-  Összehangolt  

elképzelések

- Rugalmas bérlet 

- Saját márkás poharak

- Merchandising
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Gyártás/nyomtatás  
» CUP CONCEPT – Teljes körű szakismeretek! «
 
Minden alkalomhoz megfelelő poharakkal rendelkezünk. A követelmények  

és készlet függvényében speciális CUP-okat vagy sorozatot is megvalósítunk, 

pl. promóciós céllal. 
 
Made in Europe 

Az újra felhasználható poharak gyártása és nyomtatása

kizárólag Németországban és Ausztriában (Vorarlberg) történik. 

 

Saját fejlesztések/intelligens CUP-ok 

A pohár kialakításának kidolgozott részletei, kiváló szolgáltatások 

a gyártás és nyomtatás területein. 

Újrahasználható poharak

Saját dizájn- és konstrukciós részleggel és gyártással képesek vagyunk 

közvetlenül megvalósítani a követelményeket.

1. Szitanyomás 

A CUP CONCEPT szitanyomásait briliáns, erős színezésű és csillogó  

nyomtatott képekkel, magas fokú illeszkedési pontossággal szállítjuk.  

A szitanyomás különösen alkalmas az alábbi területekhez:

• logók

• feliratok

• egyszerű, absztrakt motívumok

• motívumok kevés erősen kontrasztban álló színnel.

2. Fényképnyomás in-mould-labeling 

Az IML egy minőségi eljárás, melynek során a teljes felület nyomtatható és 

briliáns, magas fokon csillogó és részletekben gazdag képek nyomtathatók 

kiváló fényképminőségben. A nyomtatási eljárás különösen 

alkalmas az alábbi területekhez

• fényképek

• gazdag színezésű motívumok

Gyártás/nyomtatás

Tények 

- made in Europe

- innovatív dizájn 

- szitanyomás 

- in-mould-labelling
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Logisztika  
» A CUP CONCEPT tárolja, szállítja, elhozza és elmosogatja a CUP-okat. «
 
A CUP CONCEPT számos telephellyel rendelkezik Közép-Európában, többek 

között Németországban, Ausztriában, Dániában, Luxemburgban, Csehor-

szágban és Svájcban. Ezért nagyobb rendezvények lebonyolítása sem jelent 

gondot a számunkra. Tegyen próbára minket! 
 
Tárolás 

Különös pool-megoldások különleges igényekhez:

Nyomtatás • Tárolás • Szállítás • Tisztítás – teljes körű szolgáltatások az  

Ön poharai számára!

Vállaljuk az Ön számára a gyártás után a tárolást, a logisztikát, a tisztítást,  

a kezelést és a készletápolást is.

• Az Ön igényei szerint nyomtatott poharak megvétele.

• A készleteket saját raktárainkban kezeljük és gondozzuk.

• Igény szerint a poharak szállítása a kívánt rendezvényhelyszínre.

• A rendezvény után a poharakat visszavesszük,  

 professzionálisan megtisztítjuk, majd visszatároljuk. 

 

Szállítás/elhozatal 

A bérelt poharakat bármelyik szervizállomásunkon átvehetik.

Saját járművekkel és személyzettel végezzük a szállítási és elhozatali 

szolgáltatásokat. Országosan. Bármely méretben.

Logiszt ika

Tények 

- Tárolás 

- Saját átvétel 

-  Szállító és elhozatali 

szerviz

- országosan
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Mosogatás  
»  A CUP CONCEPT egész Európában elmosogatja az  

Ön újrahasználható CUP-jait. «
 
A speciális és jól elérhető mosogatóállomásokkal az elérhetőség gyerekjáték. 

A rendezvényekkel stílusosan birkózunk meg és a mosogatást fenntarthatóan 

és higiénikusan végezzük, a legmodernebb műszaki vívmányokkal. 

Komplex mosogatási eljárások – garantáltan higiénikus  

és csíramentes! 

Minden CUP CONCEPT szervizállomás a legmodernebb ipari 

mosogatótechnikával felszerelt. Ezek speciálisan műanyag, újrahasználható

poharak tisztításához kerültek kifejlesztésre.

Kiváló elérhetőségű mosogatóállomások 

A CUP CONCEPT Németországban hat szervizállomást üzemeltet, melyek 

együtt a mosogatóközpontok ideális hálózatát alkotják. 

Ebből adódóan nem kell számítani hosszú szállítási útvonalakra:

Frankfurt • Freiburg • Hannover • Köln • München • Potsdam.

A szomszédos európai országokban, például Ausztriában, Svájcban,  

Hollandiában, Csehországban vagy Dániában partnereinkkel karöltve  

a már jól bevált mosogatószolgáltatásokat nyújtjuk.

Garantáltan fenntartható és környezetkímélő 

Mosogatóberendezéseink minden szempontból kiváló teljesítményt nyújta-

nak, míg fogyasztási értékeik a lehető legalacsonyabbak.

A tisztítási és higiéniai teljesítményeket számos intelligens elképzelés és

vezérlőmechanizmus tartja optimális szinten, így mosogatógépeink 

fenntarthatóan és hatékonyan dolgoznak. 

Ez pedig a következőket jelenti:

• csekély vízfogyasztás

• kevesebb energiafelhasználás

• kevesebb tisztítószerfelhasználás

• kisebb füstgázemisszió és -hőmérséklet

Mosogatás

 
 Tények 

- Tisztítás a

  legmagasabb szinten

- higiéniailag hibátlan

- fenntartható elképzelés

- erőforrásokat kímélő    

  technológia





Választék
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Design Cup  
» Három előkelő modell a Classic Cup terméksorból. «
 
Design Cup, áttetsző

Klasszikus! Robusztus, kedvező árú és milliószoros használatban 

sör és üdítőitalok felszolgálásához.

Design Cup, üvegtiszta

Tiszta, mint az üveg, de a műanyag pohár minden tulajdonságával rendelke-

zik. Polikarbonát anyagával egyértelmű előnyben van: Rendkívül törésbiztos, 

kiválóan egymásba rakható és könnyű.

Design Cup, csillogó

A Design Cup, üvegtiszta minden előnyét kínálja!

Ezenfelül: A csillámszemcséknek köszönhetően a keletkezett karcolások  

kevésbé tűnnek fel. A pohár tovább használható.

Tulajdonságok

A CUP CONCEPT újrahasználható poharai strapabíró műanyagból

készültek és szakszerű használat mellett nem mennek tönkre.

A CUP CONCEPT újrahasználható poharai az üveggel szemben könnyűek, 

ezzel egyidejűleg azonban magas formai stabilitással rendelkeznek.

A CUP CONCEPT újrahasználható poharait kiváló minőség és kidolgozott 

részletek jellemzik. A kiváló tulajdonságok kiérdemlik a vendéglátók és ven-

dégek bizalmát és elégedettségét.

Tények 

- törésbiztos

- biztonságos

-  formai stabilitású  

és könnyű

- minőségi

Részletes nézet 
A "csillámos" és "üvegtiszta" válto-
zatok

- tartósan szétszedhető
- minőségi kidolgozás





Választék
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Arena Cup® 
» Biztosan környezetbarát. «
 
Az Innovation Arena Cup® mérföldkövet jelent a modern sportlétesítmények 

ellátása területén. Az Arena Cup® világszerte egyedülálló műanyag újrahasz-

nálható pohárként még a repülése során kiürül, ha a poharat az itallal együtt 

dobják el.

Működési elv

A fogó oldalán emelkedő, ferde fenéknek köszönhetően a feltöltött pohár 

egyenetlen tömegeloszlással rendelkezik. A fogóval szemben lévő oldalon a 

vízoszlop mérete így nagyobb, mint a fogó oldalán. Ezen egyenetlen elosztás 

instabil röppályához vezet és közvetlenül az eldobás után egy forgási impul-

zust vált ki, mely a pohárban lévő folyadék kiürüléséhez vezet. 

A fogó és a pohár testének széles "vitorlafelülete" ezen forgási mozgást tá-

mogatja úgy, ahogyan a levegő áramlik a repülési mozgás során. A kialakítás 

ezenfelül a fogóval együtt lehetővé teszi, hogy a landolás a pohár oldalán és 

ne a pohár felső peremén történjen.

 

Az innováció

A speciális kialakításnak köszönhetően az Arena Cup® még a repülés 

során kiürül, ha a poharat az itallal együtt dobják el. A célzott dobások és 

nagyobb távon való dobások a pohár feltöltött állapotában ezzel majdnem  

lehetetlenné vállnak. 

Tények 

-    A CE-szabvány okán a 

betöltési jelzés csak 20 

mm-rel az ivóperem  

alatt található meg.

-  25%-kal több hely  

az értékesítési standon: 

247 pohár értékesítési 

egységenként.

-  4 ital hordozható  

egy kézben.

A fogó és a pohár teste közötti felü-
let a forgási mozgást segíti.

A tömeg egyenetlenül oszlik el 
a ferde pohárfenéknek köszönhető-
en.





Választék
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SL Cup  
» Stabilitás és könnyedség ötvözete. «
 
Az új SL Cup újrahasználható poharak nagy mértékben áttetsző  

polipropilénből készültek. 

Csekély súly, formai stabilitás és törésbiztonság jellemzi őket. 
 
Az SL Cup transparent erősségei

- könnyű

- formai stabilitás

- törésbiztos

- in-mould-labeling-gel nyomtatható

- nagy mértékben áttetsző

- optimálisan rakodható a nagyobb értékesítési egységeknek köszönhetően

Méretek

- 0,25l

- 0,3l 

- 0,4l

- 0,5l

Tények 

- környezetbarát

-  mosogatógépekhez 

alkalmas

Ivóperem Fenék

- Ivóperem az ital jobb élvezetéhez

-  A külső oldalon futó rakodóperem,  

mely egyidejűleg jól látható  

töltőjelölésként is használható

- Kerekített fenékperem 

 Biztonságos és stabil állású





Választék
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Verhetetlen!  
» CUP CONCEPT – a választék MINDEN igényt kielégít « 
 
Minden alkalomhoz a megfelelő poharat kínáljuk.

Klasszikus! Robusztus, kedvező 

árú és több milliószor használt 

sör, üdítőitalok stb. felszolgálá-

sához.  

Anyag:  Polipropilén (PP)

Polikarbinát (PC)

A szabadalmaztatott ferde

fenékkel garantáltan dobásbiz-

tos. Az ital még a repülés során 

kiürül. 

Anyag Polipropilén (PP)

Teljes körű pohár! Ebben a  

pohárban bármi felszolgálható: 

Sör, üdítők, koktélok,… 

Anyaga: Polipropilén (PP)

Méretek ø fent ø lent magasság

Méretek ø fent ø lent magasság

0,1 l 
0,2 l
0,25 l 
0,3 l 
0,4 l
0,5 l

0,2 l 

0,3 l 

0,4 l

54 mm
64 mm
68 mm
72 mm
79 mm
83 mm

78 mm

82 mm

86 mm

áttetsző, üvegtiszta vagy csillogó

áttetsző

42 mm
51 mm
53 mm
56 mm 
61 mm
62 mm

60 mm

60 mm

60 mm 

76 mm
117 mm
128 mm
132 mm 
144 mm
155 mm

90 mm

116 mm

140 mm 

Design Cup

Arena Cup®

Allround Cup

Méretek ø fent ø lent magasság

0,5 l 89 mm

áttetsző

67 mm 141 mm

Az SL Cup magában ötvözi a 

csekély súlyt, a formai stabilitást 

és a törésbiztonságot.  

Anyag: Polipropilén (PP)

Méretek ø fent ø lent magasság
0,25 l

0,3 l
0,4 l

0,5 l

80 mm

80 mm
85 mm

90 mm
áttetsző

65 mm

63 mm
65 mm

68 mm

86 mm

102 mm
122 mm

137 mm

SL Cup



Ice Cup fagyasztott felülettel. 

Érdekes megjelenés szokatlan 

tapintással.  

Anyag Polipropilén (PP)

Méretek ø fent ø lent magasság

0,3 l 72 mm
fagyasztott

56 mm 132 mm

Ice Cup

Maximális forgalom! Az egymás-

ba helyezhető fogók akár négy 

pohár egy kézzel való vitelét is 

lehetővé teszik. Rövidebb sorok, 

kevesebb kasszírozás. 

Anyag Polipropilén (PP)

Méretek ø fent ø lent magasság
0,3 l 

0,4 l

0,5 l

1,0l 

72 mm

86 mm

84 mm

110 mm

áttetsző

51 mm 

61 mm

64 mm

87 mm

140 mm 

134 mm

166 mm

175 mm

Super Cup

Alternatíva, elegáns megjelenés-

ben! Az egymásba helyezhető 

fogókkal ezen CUP több ital vitelét 

teszi lehetővé egy kézben, problé-

mák nélkül. 

Anyag Polipropilén (PP)

Méretek ø fent ø lent magasság
0,3 l 

0,4 l

0,5 l

1,0 l

75 mm

82 mm

86 mm

118 mm

áttetsző

55 mm 

60 mm

63 mm

90 mm

131 mm 

143 mm

167 mm

183 mm

Event Cup

Érezd a különbséget! 

Optikailag alig különböztethető 

meg az üvegtől. Biztonságos 

és első osztályú kezelhetőséget 

tesz lehetővé. Profik fejlesztették 

profik számára!  

Anyag Polikarbonát

Méretek ø fent ø lent magasság

0,3 l 82 mm
üvegtiszta

56 mm 126 mm

Cocktail Cup

Kölsch Cup 0,2l az ideális 

kísérő a szilánkmentes rendezvé-

nyekhez – nem csak a karneváli 

időszakban! Kiválóan alkalmas 

longdrinkekhez.

Anyag: Polikarbonát

Kölsch Cup
Méretek ø fent ø lent magasság

0,2 l 50 mm
üvegtiszta

48 mm 142 mm
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Ez a pezsgőspohár kiváló minő-

ségű és haptikáját tekintve alig 

különböztethető meg az üvegtől.

Üvegtiszta, biztonságos, rendkí-

vül robusztus és valósi stílusú.

Anyag: SAN

Konkurenciamentesen az Ön 

rendezvényéhez! Autentikus  

és szép formai kialakítású  

söröspoharak kellemes  

ivóperemmel. Nagyon robusztus.

Anyag SAN

Méretek ø fent ø lent magasság

0,5 l 83 mm
üvegtiszta

71 mm 210 mm

Pezsgőspohár

Söröspoharak

Könnyebb az üvegnél Megköny-

nyíti a felszolgálószemélyzet 

munkáját. Nem képez csapa-

dékvizet. A habkorona 3-szor 

tovább marad fenn, mint az üveg 

esetében. Nagyon robusztus. 

Anyag: SAN

Méretek ø fent ø lent magasság

1,0 l 100 mm
üvegtiszta

95 mm 200 mm

Söröskorsó

Méretek ø fent ø lent magasság

0,1 l 41 mm
üvegtiszta

67 mm 221 mm

Üvegtiszta és megfelelő anyag-

vastagságával újrahasználható, 

akár boriváshoz is, az élvezetek 

csökkenése nélkül. 

Két betöltési jelöléssel. 

Anyag: SAN

Borospohár
Méretek ø fent ø lent magasság

0,1 l 72 mm

üvegtiszta

65 mm 174 mm

Soha többé törés! A könnyű 

pezsgőskehely egy részes és kivá-

ló alternatívát képez, ha bizton-

ságra és súlyra van szüksége! 

Üvegtiszta, robusztus és stabil 

állású.

Anyag: Polikarbonát

Pezsgőskehely
Méretek ø fent ø lent magasság

0,1 l 58 mm
üvegtiszta

60 mm 187 mm



Biztonságos, könnyű és robusztus, 

vastag pohárfenékkel. A pohártól 

alig különböztethető meg. 

Anyag SAN

Whiskys pohár
Méretek ø fent ø lent magasság

0,2 l 78 mm
üvegtiszta

74 mm 83 mm

Forraltbor-korsó

Extra magas, nehéz fenékkel. 

Minőségi kivitelezés. Az üvegtől 

alig különböztethető meg. 

Két betöltési jelöléssel. 

Anyag SAN

Röviditalos pohár

Magas fenék, klasszikus megjele-

nés. Könnyű kivitelezés.  

Ideális pálinkához, likőrhöz és 

röviditalokhoz. 

Anyag SAN

Pálinkás pohár

Ideális fröccsökhöz, szénsavas  

italokhoz, üdítőkhöz, teához 

vagy kávéhoz. Egymásba rakod-

ható és rendkívül robusztus. 

Három kivitelezésben kapható.

Anyag SAN

Fröccspohár
Méretek ø fent ø lent magasság

0,2 l 74 mm
üvegtiszta, barna, kék

65 mm 113 mm

Klasszikus forraltbor-korsó, mely  

más forró italokhoz is alkalmas.  

Három kivitelezésben kapható.

Anyag: SAN

Méretek ø fent ø lent magasság

0,2 l 78 mm
üvegtiszta, barna, kék

71 mm 84 mm

Méretek ø fent ø lent magasság

Méretek ø fent ø lent magasság

2 cl

2 cl

53 mm

44 mm

üvegtiszta

üvegtiszta, fagyasztott

42 mm

34 mm

75 mm

62 mm
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Telephelyek 
» Hálózatot kínálunk. Jó elérhetőség, rugalmas megbízható. «
 
Ott vagyunk, ahol szüksége van ránk. 6 telephelyen Németországban, egy te-

lephely Ausztriában és egész Európában számos partnerrel működünk együtt. 

Minden CUP CONCEPT telephely szervizállomással is rendelkezik. Ezeken mo-

dern ipari mosogatótechnika található meg, melyek speciálisan a műanyag 

poharak tisztításához lettek kifejlesztve és megfelelnek a legszigorúbb ökoló-

giai szabványoknak. Ezenfelül minden telephelyen raktár és bérleti állomás is 

működik.

Telephelyek

Münchenstein

Ålsgårde

Housen

D
ÉL

K
Ö

ZÉ
P

ÉS
ZA

K
A

U
SZ

TR
IA

Bécs 

CUP CONCEPT Austria GmbH 

Goldschlagstraße 172 

1140 Wien 

+43 1 236 52 89 

info@cupconcept.hu

Központ Freiburg  

Elzstraße 3 

79350 Sexau  

+49 (0)7641 95429-0 

info@cupconcept.com

Frankfurt 

Raiffeisenstraße 18 

63225 Langen  

+49 (0)6103 20261-0 

frankfurt@cupconcept.com

Hannover 

Großhorst 3 

30916 Isernhagen  

+49 (0)5136 976218-0 

hannover@cupconcept.com

 

München 

Johann-Kotschwara-Straße 4 

85716 Unterschleißheim  

+49 (0)89 30767-403 

muenchen@cupconcept.com

Köln 

Maarweg 233 

50825 Köln  

+49 (0)221 949905-0 

koeln@cupconcept.com 

Potsdam 

Wetzlarer Straße 86 

14482 Potsdam  

+49 (0)331 55036-63 

potsdam@cupconcept.com

 



Potsdam

BécsMünchen

Frankfurt

Dánia: 

Ecostepz I/S 

Valsen 9 

3140 Ålsgårde 

+45 22 837 873 

www.ecostepz.com

Svájc 

Cup Systems AG

Tramstrasse 66

4142 Münchenstein

Tel.: +41 61 333 13 60

www.cupsystems.ch

 

Imst

Soběslav

Ålsgårde

Partnerek
 
CUP CONCEPT Service-hálózat

Dániában, Luxemburgban, Ausztriában és Svájcban vagy 

Csehországban határokon átívelően dolgozunk:

Luxemburg 

Boissons Heintz Z.I.

4 Op Der Hei

9809 Housen

Tel.: +352 99 80 81-1 

www.boissonsheintz.lu

Csehország 

Cup Systems, S.R.O. 

Wilsonova 222/25

Soběslav III

392 01 Soběslav

Tel.: +42 777 668 007

www.cupsystem.cz

Ausztria 

Issba-mehrweg 

Tiroler Becher- & Geschirrverleih 

Brennbichl 84 

6460 Imst 

Tel.: +43 5412 64944 

www.issba.at
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Tanácsadás és meg-
rendelésfelvétel

» Megfelelő újrahasználható 
poharak az Ön igényeinek  
megfelelően. «

Tapasztalt személyzetünk segít 

Önnek a megfelelő pohártípus, a  

felszolgálási méretek és az újrahasz-

nálható poharak mennyiségének 

kiválasztásában, melyre a rendez-

vényéhez szüksége lesz. Személyze-

tünk veszi át rendelését.

Szál l í tás vagy 
elhozatal

» Döntsön Ön és maradjon 
rugalmas «

A megrendelt árukat szállítószolgá-

latunk elviszi Önnek, vagy a poha-

rakat Ön maga is átveheti az egyik 

telephelyünkön.

Visszaadás és  
t iszt í tás

» Szolgáltatásaink a rendez-
vény után «

Használatuk után az újrahasznál-

ható poharak mosogatás nélkül 

visszaküldhetők számunkra. A pro-

fesszionális tisztítást alapvetően mi 

végezzük. Ennek költségeit a bérleti 

ár már tartalmazza.

Szervizál lomások

Szervizállomások 
» Hálózatunk sarkalatos pontjai «
 
Szervizhálózatunk a legmagasabb igényeket is kielégíti, mivel minden egyes 

szervizállomás egyben mosogatóközpont, raktár, bérleti állomás és logisztikai 

telephely is. Az Ön újrahasználható pohárkészletét megfelelően kezeljük és 

ápoljuk és a kérése szerint akár egész Európába elszállítjuk Önnek saját jár-

műparkunk és munkatársaink használatával. Akár helyszíni szolgáltatásokat is 

vállalunk a rendezvénye során.
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CUP CONCEPT Austria GmbH
Goldschlagstraße 172
1140 Wien / Österreich 
Tel. +43 1 236 52 89
info@cupconcept.at, www.cupconcept.at


