
Voor het beste 
speciaalbier op 

iedere locatie
Metapol biedt verschillende oplossingen voor een perfect 

getapt biertje op elke locatie. Festivals, pop-up terrassen of zelfs 
voor de ultieme mancave ... Maak kennis met de MobiBEERbar©
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DRAFT ON THE GO

Voor brouwers, cateraars, evenementen,  
verhuurbedrijven, bedrijfskantines, 
speciaalbier festivals en veel meer!

DUTCH
DESIGN

Made in 
Holland



Mobile Bar Type I
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Mobile Bar Type II
Reflex

Een compacte mobiele bar, tapklaar, 
met een bladmaat van 650 x 500 mm 
in basis uitvoering. 
De mobiele bar is voorzien van:
• lekgedeelte met opvangreservoir;
•  tapzuil met twee Pearl Compensator 

bierkranen;
• lenshouder met 12 volt adaptor, 
• electrische aansluiting incl. twee  
  stopcontacten met aan/uit  
 schakelaar;
•  HD Slang, binnen LEDverlichting  

en een dubbele CO2 druk-reduceer.  
• aftappomp t.b.v. koelwater.

In de binnenzijde van de mobiele bar is 
plaats voor twee biervaten van 20 liter 
en een koolzuurfles van 2,5 liter.   
De bier/waterkoeler heeft een tapcapaciteit van 
maximaal 80 liter per uur.  

Deze mobiele design-bar met uitgifte rand 
meet 850 x 650 mm in basis uitvoering. 

De mobiele bar is voorzien van:
• lekgedeelte met directe afvoer;
• glazen spoeler/reiniger;
• tapzuil met compensator Pearl bierkraan; 
• lenshouder met 12 volt adaptor;
•  electrische aansluiting inclusief benodigde 

electrakabels  en afvoer slangen; 
• HD Slang;
• binnen verlichting en CO2 druk-reduceer. 

In de binnenzijde van de mobiele fustenkoelkast bar is plaats 
voor twee biervaten van 20 ltr of een vat van 30 of 50 ltr en 
een koolzuurfles van 2,5 liter. 
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Mobile Bar Type III
Event

DRAFT ON THE GO

•  Complete Biertapinstallatie,   
direct tapklaar

•  Fustkoppeling naar keuze
•  Aansluiting water en afvoer  
plug and play

•  Directe ingebouwde afvoer voor 
spoelwater en bier

•  Spoelkop tbv reniging
• Design beplating naar keuze van de 
•  Installatiepakket (geïnstalleerd) voor 

directe bier uitgifte
•  Hufter proof benodigde electra kabels, 

inclusief powercon en schakelaar
•  Perfect te combineren met de TAParade 

fustwisselaar 

  

Bekijk alle specificaties op onze website:              www.metapol.nl/mobiele-bars/

De event mobiele bar is tapklaar met 
een bladmaat van 2000 x 550 mm

De mobiele bar is uitgerust met: 
•  4 tapzuilen met lenshouder naar keuze  

2 x 12 volt adapters;
•  De elektrische aansluitingen zijn   

4 stopcontacten met aan/uit  
schakelaar;

•  1 x HD slang,  viervoudig druk  
reduceer, plaats voor CO2 fles   
inclusief veiligheidsbeugel met    
ketting;

•  Eventueel extra uit te voeren   
met mobiele glazenspoeler

 (zie foto);
•  In de binnenzijde 
 van deze eventbar
 is plaats voor 
 meerdere biervaten
 van 20 tot 50 liter.

Ook met eigen logo 

en full colo
r 

print te leveren!



De MobiBEERbar® is overal 
inzetbaar!
De diverse varianten van de METAPOL MobiBEER-
bar® bieden voor iedere gelegenheid of locatie de 
perfecte oplossing. In combinatie met de TAParade 
zijn ook grote hoeveelheden mogelijk.  
Altijd een perfect getapt glas bier daar waar de 
klanten zijn.  Op een terras of festival, de Mobi-
BEERbar® is er graag gezien.

KEEP IT COMING

TAParade® Evenement

Het bier blijft stromen
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Het biedt u de volgende voordelen bij 
zowel installatie als gebruik:
•  Multifunctioneel bedieningsdisplay dat de 

status van de vaten weergeeft

• Heavy Duty koffer op wielen

•  Gemakkelijk te installeren 
voorgemonteerd door de  

 brouwer: installatie is   
 kinderspel

•  Uitermate geschikt voor 
installatie met meerdere 
kranen

•  Eenvoudig te onderhouden 
(chemisch spoelen of 
mechanische reiniging)

•  Reinigingsprocedure bewaakt 
op bedieningsdisplay

•  Optionele bedieningsdisplay 
dicht bij de tapkraan

De TAParade® koppelt vijf vaten van 20 tot 50 liter aan elkaar via een hoogwaardige 
dispenser. Probleemloos getest met 5.000 rotaties staat gelijk aan 1.250.000 liter!

Tot 250 liter tappen zonder 
een fust te vervangen...

De TAParade® Evenement is gemonteerd 
in een solide flightcase en biedt mogelijkheden 
om vijf vaten van 20 tot 50 liter aan één 
hoogwaardig tappunt te koppelen.
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