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Een groene voltreffer  
» Er was eens een plastic beker – waaruit CUP CONCEPT ontstond. « 
 
Bij ons vindt u een totaalpakket aan herbruikbare bekers. Wij ontwikkelen en 

produceren de bekersystemen zelf en bedrukken uw CUP met de modernste 

technieken. 

 

En daar houdt het niet op!  

U kunt bekers kopen of huren. Wij verzorgen alle logistiek voor u: van opslag tot 

transport én de reiniging na uw evenement. 

 

Ons ervaren team biedt een professionele service van A tot Z aan in heel Europa.
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Eén contactpersoon  
» Wij raden aan: het CUP CONCEPT! « 
 
Inzetten op hergebruik is niet alleen goed voor het milieu, het levert u ook  

heel wat andere voordelen op. Wij praten er niet alleen over: elk aspect van onze 

dienstverlening is tot in de kleinste details doordacht.

Ontdek hier alle troeven!

Voordelen

Duurzaamheid  
» Ecologische processen 
die op elkaar zijn afge-
stemd. « 

Van advies, financiering, 

productie en logistiek tot de 

efficiënte reiniging van de 

herbruikbare CUPs: één to-

taaloplossing bespaart u tijd, 

geld en middelen. 

Voedsel-  
vei l igheid 
» Wij denken steeds  
vooruit. « 

 

U kunt op beide oren slapen: 

al onze producten zijn gron-

dig getest en voldoen aan de 

wettelijke voorschriften van 

het gebruiksartikelenbesluit. 

De nodige conformiteitsver-

klaringen zijn beschikbaar. 

Speciale CUP-
vaatwassers  
» Langere droogtijd voor 
een hygiënische en bacte-
rievrije reiniging. « 

In onze reinigingscentra zet-

ten we ultramoderne spoel-

technologie in, speciaal voor 

het reinigen en drogen van 

plastic herbruikbare bekers. 

Een verlengde droogtunnel 

maakt het mogelijk om de 

bekers volledig te drogen.



Eigenschappen  
» Onze kwalitatieve CUPs 
combineren verschillende 
pluspunten. « 

• vaatwasbestendig

• krasvast

• breukbestendig en veilig

• langdurig inzetbaar

• vormvast

• makkelijk ontstapelbaar

• hoogwaardig afgewerkt

• beproefde kwaliteit

Made in Europe  
» Geproduceerd in eigen 
vestiging in het hart van 
Europa. « 

De productie van de herbruik-

bare CUP CONCEPT-bekers en 

de bedrukking ervan gebeurt 

in Duitsland en in Oostenrijk 

(Vorarlberg). 

• korte productietrajecten

• duurzaam
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Service van A tot Z  
» CUP CONCEPT luistert naar al uw wensen. « 
 
Van persoonlijk advies tot de productie en planning en van de logistiek tot 

het reinigen van de bekers: CUP CONCEPT staat als centrale contactpersoon 

voor u klaar.

Onze diensten

Advies  
» In een persoonlijk  
gesprek geven we advies 
op maat. «
 
Ons gemotiveerde en ervaren 

verkoopsteam vindt altijd een 

oplossing voor uw noden en 

wensen, of het nu gaat om 

een bedrukte CUP of CUPs 

voor een evenement. CUP 

CONCEPT heeft voor u de 

perfecte oplossing!

Huren/kopen  
» U heeft de keuze uit een 
breed scala aan oplossin-
gen op maat en bestaande
concepten. «

Huur van onbedrukte bekers 

uit ons assortiment. 

Huur van bekers van bekende 

drankmerken.

Aankopen van bedrukte en 

onbedrukte bekers

Productie/druk  
» Wij produceren uw  
CUPs zelf. «

Bijna al onze bekers wor-

den geproduceerd bij onze 

Oostenrijkse moederonderne-

ming FRIES Kunststofftechnik 

GmbH. Het bedrijf is expert 

op het vlak van spuitgiettech-

nologie en heeft een eigen 

ontwerpafdeling.



Logist iek  
» Dankzij talloze vesti-
gingen in Europa kunnen 
wij grensoverschrijdend 
werken. «

We kunnen een beroep doen 

op een grootschalig netwerk 

van logistieke vestigingen. 

Onze vestigingen hebben een 

reinigingscentrum, magazijn 

en verhuurcenter. 

Reinigen  
» Dankzij onze moderne 
spoelstations kunnen we 
uw bekers reinigen op een 
milieuvriendelijke en effici-
ente manier. «

Onze reinigingscentra zijn uit-

gerust met industriële spoe-

linstallaties met de recentste 

technologie. We reinigen en 

drogen er de bekers in ideale 

omstandigheden: efficiënt, 

snel en betrouwbaar.
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Advies  
» We zetten uw wensen om in realiteit. «
 
Met onze ervaring kunnen wij uw ideeën efficiënt en voordelig waarmaken. 

Ons team kijkt ernaar uit om met u een win-win-samenwerking op te zetten!  
 

Eén partner,  vele voordelen
 
Zowel ons productgamma als de financieringsmogelijkheden en de logistieke 

opties zijn heel uiteenlopend.  
 
Welk CUP-type zoekt u? 

Wij hebben een breed assortiment aan zelf ontwikkelde CUPs en een uitge-

breid aanbod met alle mogelijke speciale oplossingen. 

 

Bedrukte/onbedrukte bekers? 

Met onze online 3D-CUPViewer kunnen wij uw CUP-design op de gewenste 

beker visualiseren, met één enkele klik. 

 

Huren of kopen? 

Onbedrukte bekers kunnen natuurlijk gehuurd worden. Ook voor kleinschali-

gere evenementen is er een passende oplossing. 

 

Opslag en transport 

Wij bieden een totaalpakket aan: de CUP, de vormgeving en/of bedrukking 

van de beker, de complete logistiek inclusief opslag, transport en ook het 

reinigen van de CUPs.

 

Reiniging gebruikte bekers 

Wij leverden al bekers voor zeer grote evenementen en concerttournees, bijv. 

van AC/DC en Rammstein. Daarbij verzorgden wij het transport, het uitsor-

teren van beschadigde bekers en het tijdig reinigen van de teruggegeven 

bekers.

Advies

Onze troeven 

- competent team 

- ervaring 

- persoonlijk advies

-  individuele  
oplossingen
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Huren of kopen?  
» CUP CONCEPT voldoet aan elke eis. «
 
Afhankelijk van uw type evenement, de toepassing en de hoeveelheid ge-

wenste CUPs: er is altijd een oplossing beschikbaar!  
 
CUPs huren 

Plan met ons evenementen van welke omvang dan ook.  

Kies uit verschillende bekertypes, -maten en hoeveelheden uit ons  

assortiment.  

Haal zelf af bij een van onze vestigingen of doe een beroep op onze  

leverings-/ophaalservice.  

Voor grote evenementen stellen wij voertuigen en personeel ter  

beschikking voor logistiek en dienstverlening ter plekke.

 

CUPs kopen 

Maak reclame voor uw merk, uw evenement, uw vereniging,…  

Bedrukte herbruikbare bekers zijn populaire fan- en merchandisingproducten 

die relatief voordelig zijn. 

Merchandising-CUPs 

Wij hebben licenties van nationale en internationale bands, artiesten en 

grootschalige muziek- en sportevenementen.

CUP CONCEPT verzorgt naast de bekerproductie en de financiering daarvan 

ook de complete dienstverlening van de logistiek, reiniging en, indien nodig, 

dienstverlening ter plekke tijdens het evenement. Creëer meerwaarde door 

hergebruik!

Huren/kopen

Onze troeven 

-  op elkaar afgestemde 

concepten

- flexibel huren 

- eigen merkbekers

- merchandising
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Productie/druk  
» CUP CONCEPT: kennis van alle facetten «
 
Wij hebben de passende bekers voor elke gelegenheid. Afhankelijk van eisen 

en oplage kunnen wij voor u op maat een speciale CUP ontwikkelen. 
 
Made in Europe 

We produceren en bedrukken de herbruikbare bekers uitsluitend in Duitsland 

en Oostenrijk (Vorarlberg).

 

Eigen ontwikkelingen/intelligente CUPs 

Kwaliteit staat centraal: zowel op het vlak van het design van de bekers als 

op het vlak van de productie en bedrukking. 

Herbruikbare bekers

Dankzij onze eigen design- en productieafdeling zetten wij uw wensen op 

één en dezelfde plek om in realiteit.

1. Zeefdruk 
CUP CONCEPT-zeefdrukken leveren briljante, heldere en glanzende prints, die 
zeer nauwkeurig zijn. Zeefdruk is met name zeer geschikt voor

• logo’s
• belettering
• eenvoudige, abstracte motieven
• motieven met sterk contrasterende kleuren

2. Fotoafdruk in-mould-labelling 
IML (in-mould labelling) is een hoogwaardig proces, waarbij het gehele op-
pervlak kan worden bedrukt en dat briljante, hoogglanzende en zeer gede-
tailleerde afdrukken in uitstekende fotokwaliteit oplevert. Het drukproces is 
bijzonder goed geschikt voor

• foto's
• motieven met veel verschillende kleuren

3. Digitale druk 
Bij de digitale druk brengen we uw motief rechtstreeks op de herbruikbare 
beker aan, zonder draagmateriaal of sjablonen. Dat bespaart tijd en kosten, 
waardoor het mogelijk is om de herbruikbare bekers ook in kleinere aantallen 
te bedrukken. De digitaal bedrukte herbruikbare bekers zijn geschikt voor:

• fotorealistische motieven
• motieven over de hele lengte van de beker
• CMYK- of RGB-kleuropbouw
• geen oplages
• snelle levering

Productie/druk

Onze troeven 

- made in Europe

- innovatief design 

- zeefdruk 

- in-mould-labelling
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Logistiek  
» CUP CONCEPT levert en reinigt uw CUPs, haalt ze op en stockeert ze. «
 
CUP CONCEPT heeft verschillende vestigingen in Europa. Wij kunnen uw 

grote evenement met gemak aan – we gaan geen uitdaging uit de weg! 
 
Opslag 

Bijzondere oplossing voor uw bijzondere wensen: van bedrukken tot stoc-

keren, leveren en reinigen – een complete service voor uw bekers! Wij zorgen 

na de productie ook voor de opslag, logistiek,

reiniging, beheer en stockonderhoud.

• Aankoop van bekers die volgens uw wensen worden bedrukt.

• De stock wordt in onze magazijnen beheerd en onderhouden.

• Op verzoek: levering van de bekers op de gewenste evenementenlocatie.

•  Na het evenement nemen wij de bekers terug en worden ze op professio-

nele wijze gereinigd en weer opgeslagen.

Leveren/afhalen 

U kunt uw gehuurde bekers zelf bij een van onze servicestations ophalen, 

maar we bieden ook een leverings- en ophaalservice met een eigen wagen-

park en eigen personeel. Dat doen we in het hele land, voor gelijk welke 

hoeveelheid CUPs.

Logist iek

Onze troeven 

- opslag 

- zelf afhalen 

-  leverings-  

en ophaalservice

- in het hele land
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Reinigen  
» CUP CONCEPT reinigt uw herbruikbare CUPs in heel Europa. «
 
Wij kunnen zeer grote evenementen aan en reinigen de bekers nadien op 

een duurzame en hygiënische manier. Onze gespecialiseerde, goed bereikba-

re spoelstations garanderen optimale beschikbaarheid.  

Complexe reinigingsprocessen - gegarandeerd hygiënisch  

en bacterievrij 

Elk CUP CONCEPT-servicestation is voorzien van de modernste industriële 

reinigingstechnologie, die speciaal werd ontwikkeld voor het reinigen van 

plastic herbruikbare bekers.

Wijdverspreide spoelstations 

CUP CONCEPT heeft verschillende servicestations, die samen een ideaal 

netwerk aan reinigingscentra vormen. Zo vermijden we lange transporttrajec-

ten. Ook in de buurlanden bieden wij met partners een 100% betrouwbare 

reinigingsservice aan.

Gegarandeerd duurzaam en milieuvriendelijk 

Onze reinigingsinstallaties combineren hoogwaardige kwaliteit met een 

beperkt energieverbruik. Een hele reeks intelligente concepten en besturings-

mechanismen optimaliseert hun prestaties en laat onze vaatwassers duur-

zaam en efficiënt werken. 

Dat betekent:

• laag waterverbruik

• lager energieverbruik

• minder afwasmiddel

• laagste afvoerluchtemissies en -temperaturen

Reinigen

 
 Onze troeven 

- reiniging op

  het hoogste niveau

- hygiënisch vlekkeloos

- duurzaam concept

-  besparende technologie
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Design Cup   
» Ontdek de drie chique modellen uit de Classic Cup-serie.  «
 
Design Cup, transparant

Dit is onze klassieker. Hij is stevig, voordelig en werd al miljoenen keren  

gebruikt voor het schenken van bier en frisdrank.

Design Cup, glashelder

Zo helder als glas, maar met alle eigenschappen van een plastic beker van 

polycarbonaat duidelijk in het voordeel: onbreekbaar, uitstekend stapelbaar 

en licht.

Design Cup, glitters

Biedt alle voordelen van de Design Cup, maar met een extra touch. De glit-

terdeeltjes zorgen dat krassen minder opvallen - de bekers kunnen dus nog 

vaker gebruikt worden.

Eigenschappen

Alle herbruikbare CUP CONCEPT-bekers worden gemaakt van stevige kunst-

stoffen en zijn bij normaal gebruik onbreekbaar. 

Herbruikbare CUP CONCEPT-bekers zijn zeer licht in vergelijking met glas, 

maar tegelijkertijd uitermate vormvast. 

Herbruikbare CUP CONCEPT-bekers kenmerken zich door uitstekende kwali-

teit en goed doordachte details. Horecamedewerkers en consumenten zijn er 

gek op!

Onze troeven 

- onbreekbaar

- veilig

- vormvast en licht

- hoogwaardig

Detailaanzicht  
Varianten "glitters” en "glashelder"

- makkelijk te onstapelen
- hoogwaardig afgewerkt
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Arena Cup® 
» Absoluut milieuvriendelijk. «
 
De innovatieve Arena Cup® is een mijlpaal voor sportevenementen. Als enige 

herbruikbare plastic beker ter wereld maakt de Arena Cup® zichzelf al leeg in 

de lucht, als hij met nog drank erin wordt weggegooid.

Werking

Doordat de bodem van de beker aan de kant van het handvat schuin loopt, 

wordt de inhoud van de beker ongelijk verdeeld: tegenover het handvat is de 

waterkolom groter dan aan de kant van het handvat. Daardoor ontstaat een 

onstabiel traject in de lucht en wordt meteen na het gooien een draaiende 

beweging veroorzaakt, waardoor de vloeistof uit de beker valt. Het brede 

“zweefoppervlak” tussen handvat en bekercorpus ondersteunt die draaiende 

beweging, doordat het tijdens het vliegen door de lucht wordt aangedreven. 

Bovendien zorgt het er samen met het handvat voor dat de beker niet op de 

onderkant terechtkomt, maar op de zijkant.

 

De innovatie

Dankzij de speciale constructie ledigt de Arena Cup® zich al tijdens het traject 

in de lucht als hij met drank erin wordt weggegooid. Als de beker gevuld 

is, zijn gericht gooien en werpen vanaf een grotere afstand daardoor haast 

onmogelijk.

Onze troeven 

-  Op basis van de CE- 

certificering bevindt  

de vulstreep zich op 

slechts 20 mm onder  

de drinkrand.

-  25% meer ruimte in  

de verkoopstand: 

247 bekers per ver- 

pakkingseenheid.

-  Er kunnen 4 drankjes 

in één hand worden 

gedragen.

Het gedeelte tussen handvat  
en bekercorpus ondersteunt de  
draaibeweging.

De schuine bodem veroorzaakt een 
ongelijke verdeling van de inhoud.
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SL Cup  
» Stabiel lichtgewicht. «
 
In de nieuwe SL Cup van extreem transparant polypropyleen gaan een laag 

gewicht, vormvastheid en onbreekbaarheid hand in hand. 
 
De sterke punten van de SL Cup transparant

- licht

- vormvast

- onbreekbaar

- te bedrukken met in-mould-labelling

- extreem transparant

- geoptimaliseerd stapelen met grotere verpakkingseenheid

Maten

- 0,25 l

- 0,3 l 

- 0,4 l

- 0,5 l

Onze troeven 

- milieuvriendelijk

- vaatwasbestendig

Afgeronde drinkrand Bodem

-  Afgeronde drinkrand voor een  

aangename drinkervaring

-  Omlopende stapelrand, die tegelij-

kertijd de vulmarkering aangeeft

- Afgeronde bodemrand

- Veilig en stabiel
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Onovertroffen!  
» CUP CONCEPT - het assortiment voldoet aan alle wensen. « 
 
Wij hebben voor elke gelegenheid de juiste beker. 

Voor andere cups en glazen gelieve uw lokale vestiging te contacteren.

De klassieker! Stevig, voordelig 

en al miljoenen keren gebruikt 

voor het schenken van bier,

frisdrank enz.

Materiaal:  polypropyleen (PP)

polycarbonaat (PC)

Dankzij de gepatenteerde schuine 

bodem is deze beker gegarandeerd 

veilig bij gooien. Tijdens het traject 

in de lucht wordt het drankje er 

automatisch uit gegooid.  

Materiaal: polypropyleen (PP)

Een echte allrounder. In deze 

beker gaat echt alles: bier,  

frisdrank, cocktails,…  

Materiaal: polypropyleen (PP)

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

  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

transparant, glashelder of glitters

transparant

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

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,5 l 89 mm

transparant

67 mm 141 mm

De SL-cup samengevat: licht, 

vormvast en onbreekbaar. 

Materiaal: polypropyleen (PP)

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte
0,25 l

  0,3 l
  0,4 l

  0,5 l

80 mm

80 mm
85 mm

90 mm
transparant

65 mm

63 mm
65 mm

68 mm

86 mm

102 mm
122 mm

137 mm

SL Cup



Ice Cup met mat oppervlak.  

Ziet er cool uit én ligt lekker in de 

hand. 

Materiaal: polypropyleen (PP)

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,3 l 72 mm
mat

56 mm 132 mm

Ice Cup

Maximaal voordeel! De handvaten 

kunnen in elkaar geschoven gewor-

den, waardoor men wel vier cups in 

één hand kan dragen. Bezoekers moe-

ten minder vaak naar de kassa lopen 

en de wachtrijen worden korter.

Materiaal: polypropyleen (PP)

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte
0,3 l 

0,4 l

0,5 l

1,0 l 

72 mm

86 mm

84 mm

110 mm

transparant

51 mm 

61 mm

64 mm

87 mm

140 mm 

134 mm

166 mm

175 mm

Super Cup

Alternatief met elegante look. 

Dankzij de in elkaar schuifbare 

handvaten kunnen er ook met deze 

CUP meerdere drankjes probleem-

loos tegelijk in één hand worden 

gedragen.  

Materiaal: polypropyleen (PP)

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte
0,3 l 

0,4 l

0,5 l

1,0 l

75 mm

82 mm

86 mm

118 mm

transparant

55 mm 

60 mm

63 mm

90 mm

131 mm 

143 mm

167 mm

183 mm

Event Cup

Voel het verschil! Deze beker is 

optisch niet van glas te onder-

scheiden. Hij is gegarandeerd vei-

lig en superfijn te hanteren. Door 

profs ontwikkeld voor profs.

Materiaal: polycarbonaat (PC)

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,3 l 82 mm
glashelder

56 mm 126 mm

Cocktail Cup

De Kölsch Cup 0,2 l is ideaal voor 

longdrinks.

Materiaal: polycarbonaat (PC)

Long drink Cup
Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,2 l 50 mm
glashelder

48 mm 142 mm
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Dit champagneglas is zeer hoog-

waardig en is ook qua gevoel 

nauwelijks van glas te onder-

scheiden. Glashelder, veilig, zeer 

stevig en heel stijlvol.

Materiaal: SAN

Authentieke en zeer mooi ge-

vormde witbierbeker met aange-

name drinkrand. Zeer stevig.

Materiaal: SAN

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,5 l 83 mm
glashelder

71 mm 210 mm

Champagneglas

Witbierbeker

Lichter dan glas. Maakt het de 

bediening makkelijk, want vormt 

geen condenswater. De schuim-

kraag houdt 3 keer langer aan 

dan bij glas. Zeer stevig.

Materiaal: SAN

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

1,0 l 100 mm
glashelder

95 mm 200 mm

Bierpul

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,1 l 41 mm
glashelder

67 mm 221 mm

Glashelder en met een duurzame 

materiaaldikte is dit herbruikbare 

glas geschikt voor het drinken 

van wijn, zonder dat men op 

smaak hoeft in te boeten. Met 

twee markeringen. 

Materiaal: SAN

Wijnglas
Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,1 l 72 mm

glashelder

65 mm 174 mm

Deze lichte champagnebeker 

bestaat uit één stuk en is een 

uitstekend alternatief als u kiest 

voor veiligheid en lichtheid! 

Glashelder, stevig en stabiel.

Materiaal: polycarbonaat (PC)

Champagnebeker
Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,1 l 58 mm
glashelder

60 mm 187 mm



Veilig, licht en stevig met extra 

dikke bodem. Nauwelijks van glas 

te onderscheiden.

Materiaal: SAN

Whiskyglas
Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,2 l 78 mm
glashelder

74 mm 83 mm

Glühweinbeker

Extra hoge, zware bodem. 

Duurzaam design. Niet van glas 

te onderscheiden. Met twee 

markeringen van 2 en 4 cl. 

Materiaal: SAN

Shotglas

Hoge bodem, klassiek design. 

Lichte uitvoering. Ideaal voor 

schnaps, likeur, shots. 

Materiaal: SAN

Schnapsglas

Ideaal voor koolzuurhoudende 

drankjes, frisdrank, thee of kof-

fie. Stapelbaar en extreem stevig. 

Verkrijgbaar in drie uitvoeringen.

Materiaal: SAN

Schorleglas
Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,25 l 74 mm
glashelder, bruin, blauw

65 mm 113 mm

Klassieke glühweinbeker, die ook ge-

schikt is voor andere warme dranken. 

Verkrijgbaar in drie uitvoeringen.

Materiaal: SAN

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

0,2 l 78 mm
glashelder, bruin, blauw

71 mm 84 mm

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

Maten   ø boven   ø onder   Hoogte

2 cl

2 cl

53 mm

44 mm

glashelder

glashelder, mat

42 mm

34 mm

75 mm

62 mm
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Vestigingen 
» Wij bieden een netwerk. Wijdverspreid, flexibel, betrouwbaar. «
 
Met vestigingen in heel Europa dankzij een uitgekiend netwerk van partners, 

zijn we beschikbaar waar u maar wilt. Elke CUP CONCEPT-vestiging heeft een 

servicestation met de modernste industriële spoeltechnologie, die speciaal 

ontwikkeld is voor het reinigen van plastic herbruikbare bekers en die voldoet 

aan de hoogste ecologische normen. Bovendien doet elke vestiging ook dienst 

als magazijn en verhuurcenter.

CUP CONCEPT Mehrwegsysteme GmbH  

Elzstraße 3 

79350 Sexau  

+49 (0)7641 95429-0 

info@cupconcept.com

CUP CONCEPT Austria GmbH  

Goldschlagstraße 172 

1140 Wenen 

+43 1 396 12 77 

info@cupconcept.at

CUP CONCEPT Nederland B.V.

Neptunusweg 34 

8938 AA Leeuwarden 

+31 (0)6 20 43 58 89 

info@cupconcept.nl

CUP CONCEPT Belgium BV 

Konijnenboslaan 21 

8470 Gistel 

+32 (0)59 42 00 47  

info@cupconcept.be

Vestigingen
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www.cupconcept.nl

Hannover

Freiburg

Keulen

Frankfurt

Münchenstein

Ålsgårde

Housen

Gistel

Leeuwarden



Luxemburg 

Boissons Heintz Z.I.

4 Op Der Hei

9809 Housen

www.boissonsheintz.lu 

Tsjechïe 

Cup Systems, S.R.O. 

Wilsonova 222/25; Soběslav III

392 01 Soběslav

www.cupsystem.cz

Oostenrijk 

Issba-mehrweg 

Tiroler Becher- & Geschirrverleih 

Brennbichl 84 

6460 Imst 

www.issba.at

 

Denemarken 

Ecostepz I/S 

Valsen 9 

3140 Ålsgårde 

www.ecostepz.com

Zwitserland 

Cup Systems AG

Tramstrasse 66

4142 Münchenstein

www.cupsystems.ch

Baltische staten 

SIA ASTRO

Katrīnas iela 16A

Rīga, LV-1045

www.cupconcept.lv

 

Partners
 
Grensoverschrijdend servicenetwerk

Potsdam

WenenMünchen

Imst

Soběslav
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Advies en  
bestel l ingen

» De passende herbruikbare 
beker voor uw wensen. «

Onze ervaren medewerkers helpen 

u bij het kiezen van het bekertype, 

de uitschenkomvang en de hoe-

veelheid herbruikbare bekers die u 

voor uw evenement nodig heeft. U 

kunt uw bestelling rechtstreeks bij 

hen plaatsen.

Leveren of 
afhalen

» Kies wat u het  
beste past. «

U kunt de bestelde artikelen door 

onze leveringsservice laten bren-

gen, of u kunt de bekers gewoon 

zelf ophalen bij een van onze ves-

tigingen.

Teruggave en 
reiniging

» Onze service na het  
evenement. «

Na gebruik kunnen de herbruikbare 

bekers ongewassen aan ons wor-

den teruggegeven. Wij zorgen voor 

de professionele reiniging. De kos-

ten hiervoor zijn al in de huurprijs 

inbegrepen.

Servicestat ions

Servicestations 
» Spin in het web «
 
Elk servicestation heeft naast het reinigingscentrum ook een magazijn, ver-

huurcenter en logistieke voorzieningen. Daardoor kan ons netwerk allerlei 

uitdagingen aan, van groot tot klein. Wij beheren en onderhouden uw stock 

en begeleiden op uw verzoek volledige tournees door Europa met ons eigen 

wagenpark en medewerkers. Graag bieden wij u ook tijdens het evenement 

onze dienstverlening op locatie aan. 



NOTITIES
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CUP CONCEPT Nederland B.V.
Neptunusweg 34 
8938 AA Leeuwarden 
+31 (0)6 20 43 58 89 
info@cupconcept.nl . www.cupconcept.nl


