Meer info ?
Contacteer uw verantwoordelijke
Jetta Drinks
Oostvaartdijk 22
B-1850 Grimbergen
Tel. +32 (0)2 425 39 51
events@jettadrinks.be

Westvlaamse Drankcentrale
Oostendelaan 272
B-8430 Middelkerke
Tel. +32 (0)59 31 15 15
events@westvlaamsedc.be

Limburgse Drankencentrale
Bosstraat 3
B-3830 Wellen
Tel. +32 (0)12 45 98 98
events@limbdc.be

www.jettadrinks.be

www.westvlaamsedrankencentrale.be

www.limburgsedrankencentrale.be

Event dienst
Steeds een betere service, daar gaan we voor!

Een feest of evenement gepland ?
Wij helpen u graag!

Kwaliteitsvol Event Materiaal

Met meer dan 1.000 succesvolle events per jaar,
zijn wij ook voor uw evenement de ideale partner.

• Nr 1 in Belgïe

Waarom zijn wij uw ideale evenement partner?

Aangepast aan alle behoeften

Top Service

Via onze gespecialiseerde partner
• Kwaliteitsvol Event Materiaal

• Systematisch reiniging van materiaal

• 24/24u service

Buffet 1m20 - 2 kranen met spoelbak

Kofferkoeler Liebherr

• 1 contactpunt voor uw dranken en event bestellingen.
• Professioneel advies voor uw evenement
(kwantiteit, dranken...).

Kleur:
Rvs frame, Witte of blauwe
beplating

• Wij nemen de kosten op ons, u betaalt slechts
€ 100 tussenkomst per bestelling.

Eigenschapen:
Bierkoeler 60 li
Afmetingen (LxBxH):
120 cm x 58,5 cm x 106 cm
120 cm x 58,5 cm x 157 cm
(hoogte met kranen)
Elektrisch:
Elektrisch: 220V / 850W

Volledig Assortiment Dranken
• Groot assortiment van bier, water, soft drinks,
non-alcoholische dranken, verfijnde wijnen,
sterke dranken en warme dranken.
• Ter plaatse geleverd en teruggehaald.
• Volledige verpakkingen worden teruggenomen.

Voortoog 1m50
Kleur: Rvs frame,
Lichtgrijze beplating
Afmetingen (LxBxH)
150 cm x 22,5 cm x 110 cm &
900 cm x 22,5 cm x 110 cm
Verpakking:
Kar per 6 modules

Kleur: Lichtgrijs, Wit
Type deur: 2 Schuifdeksels
Sluiting: Optioneel slot met sleutel (op aanvraag)
Afmetingen (LxBxH): 104 cm x 70 cm x 98 cm
Verpakking: Rvs frame op wielen
Elektrisch: 220 V / 1 A 100 W

Kwaliteitsvol Event Materiaal
• Tapinstallaties, voorzettogen, kofferfrigo’s,
glazen, dienbladen…
• Via onze gespecialiseerde partner: Euro Tap Rent.
• Reservatie voor u geregeld.
• 24/24u service.

Wij hebben de ambitie groener te worden!
Daarom hebben wij ook niet getwijfeld om
verschillende initiatieven te nemen om te verzekeren
dat onze diensten milieuvriendelijk zijn.

