
BOOST YOUR BUSINESS 
Multiwagon is dé specialist als het gaat 

om het in eigen beheer ontwikkelen en 

produceren van mobiele oplossingen om 

uw product, dienst, organisatie of merk 

proactief onder de aandacht te brengen. 

Vanuit onze passie zijn we continu bezig 

om nieuwe producten te ontwikkelen 

waarmee u kunt opvallen, meer beleving 

kunt creëren, verkoopkanalen kunt 

uitbreiden en meer kunt verkopen. Het 

voordeel van onze mobiele oplossingen is 

dat elk model op verschillende manieren, 

voor diverse doelen, op ieder gewenst 

moment en op elke plek (in- en outdoor) 

ingezet kan worden. Laat u inspireren 

door onze mogelijkheden en wij voorzien 

u graag van advies voor uw bedrijf, idee, 

droom of business case. Bijna al onze 

modellen zijn uit voorraad leverbaar!

ONZE OPLOSSINGEN
WORDEN INGEZET BIJ:

  Catering bij evenementen en festivals

  Attractieparken, dierentuinen en speelhallen

  Winkels, warenhuizen en woonboulevards

  Restaurants, hotels en golfbanen

  Sportverenigingen en instellingen

  Markten, braderieën en tuinfeesten
ONTDEK DE VEELZIJDIGE OPLOSSINGEN VAN MULTIWAGON
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BASIS PROMOTIEMODEL
Dit multifunctionele model is breed inzetbaar, zowel 
voor food als non-food. Ons basismodel heeft een 
uitgebreide basisinrichting die naar wens verder uit te 
breiden is. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele 
DJ- booth, foodtrailer, mobiele catering of pop-upstore 
voor uw merk of bedrijf.

BAR- OF  TAPWAGEN 
Wilt u een eigen mobiele cocktail-, smoothie-, gin- of 
(speciaal-)bierbar? Dan is onze bar- of tapwagen de 
publiekstrekker. Compleet voorzien van ruime koel-
mogelijkheden en aansluitingen voor een biertap. Zo in 
te delen dat het voor meerdere oplossingen in te zetten is!

IJSKRAAM MODEL
Wilt u met uw (huisgemaakte) ijs actief naar uw klanten 
toe? Onze mobiele ijskraam is hiervoor de perfecte 
oplossing. Gebruiksklaar en van alle gemakken voorzien 
om het ijs koud te houden en alle verdere benodigd-
heden in mee te nemen. Laat die zomer maar komen!

BASISMODEL
Ons multifunctionele Basismodel is breed inzetbaar, 
voor de verkoop van zowel verse producten als non-food. 
Het Basismodel is voorzien van een RVS-werkbank en 
een opslag achter twee schuifdeuren. Perfect in te 
zetten voor branding, productverkoop, product-
introducties en mobiele catering! 

BARISTAMODEL
Uw klanten of gasten verwennen met een lekker kopje 
koffi e? Ons Baristamodel is voorzien van alles wat 
nodig is om het perfecte kopje espresso, koffi e of 
cappuccino klaar te maken. Een verrijking voor uw 
showroom, winkel of tijdens in- en outdoor evenementen.

COCKTAIL-TROLLEY
Wilt u de omzet van uw cocktails of Gin-Tonics een 
boost geven? Met de Cocktail- en Gin-Tonic-Trolley 
steelt u de show bij uw gasten aan tafel of bij een 
evenement. Bereid voor de ogen van uw gasten en 
bezoekers de mooiste en lekkerste drankjes. Dan wil 
iedereen zo’n cocktail!

TAPAS-TROLLEY
Wilt u op feesten en evenementen uw gasten extra 
vermaak bieden? Onze Tapas-Trolley is ideaal om
diverse soorten hapjes met beleving uit te serveren. 
Met de fl exibele trolley bereidt en verspreidt u
in no-time de lekkerste hapjes, oesters, iberico ham en 
andere lekkernijen! 

De veelzijdige en multifunctionele POP-UP Trailer van Multiwagon is dé ideale mobiele foodtruck, verkoop- en 
promotiewagen. De trailer kan gemakkelijk achter de auto gekoppeld worden, is voorzien van een hoogwaardig 
Europees goedgekeurd onderstel en mag vervoerd worden met uw gewone B-rijbewijs. Onze POP-UP Trailer 
kan geheel in uw eigen huisstijl of pakkende concept worden uitgevoerd.

De multifunctionele en fl exibele Coolrolly van Multiwagon is perfect voor branding, het stimuleren 
van (seizoen)verkopen en in te zetten als mobiele horeca voor bedrijven, restaurants en brands. Perfect 
in te zetten op uw terras, in de lobby, kantine, showroom of op een evenement. Het solide, robuuste en 
praktische ontwerp is ideaal voor een breed binnen- en buitengebruik op elke locatie!

De mobiele Serve Trolley van Multiwagon zorgt voor extra beleving! Ideaal voor het bereiden en serveren 
van Gin-tonic, cocktails, steak tartaar, kaas, oesters en nog veel meer... Steel de show in uw restaurant, 
winkel of op evenementen. De perfecte tool om uw vakmanschap en kwaliteit proactief onder de aandacht 
te brengen. Meer interactie met uw gasten en een ware beleving!

RESTAURANT-TROLLEY 
In uw restaurant met beleving gerechten aan tafel 
bereiden? Met onze Restaurant-Trolley bereidt u
een kaasplankje, steak tartaar, desserts en andere 
mooie gerechten vers aan tafel. Bovendien ook
ideaal om gerechten uit te serveren. Steel de show en 
pak uw gasten in!

BBQ-TROLLEY 
Zomer of winter, koken op de BBQ is enorm populair! 
Onze BBQ-Trolley is ideaal voor restaurants maar 
natuurlijk ook voor de thuiskok. Gemakkelijk verrijdbaar 
en perfect om in te zetten voor live cooking, maar ook 
voor BBQ-feesten en arrangementen!

De POP-UP Trailer is leverbaar in diverse kleuren.
Laat u inspireren en maak een afspraak voor een showroombezoek!

De Coolrolly is erg fl exibel en multi-inzetbaar.
Plan een afspraak bij u op locatie en ervaar de meerwaarde!

Personaliseer de Serve Trolley in uw eigen huisstijl.
Bekijk de mogelijkheden en bestel direct in onze webshop!

TAPMODEL
Vaak aanwezig op feesten en evenementen? Of wilt u 
uw restaurant voorzien van een (mobiele) terrasbar 
om in de zomermaanden uw gasten sneller te bedienen? 
Ons mobiele Tapmodel is compleet voorzien van bi-
ertap en een fustkoeler (met koelkast) of droogkoeler. 
Direct tapklaar!

BARMODEL
Cocktails, Smoothies, Gin-tonics en speciaalbieren zijn 
hot! Het mobiele Barmodel is voor deze dranken doel-
treffend in te zetten op elke locatie en elk evenement! 
Deze ware eye-catcher is met zijn ruime koelingen van 
alle gemakken voorzien. Gebruiksklaar en multi-inzetbaar.

BARISTA- / KOFFIEWAGEN 
Geen goede koffi e op locatie? Onze Barista POP-UP 
Trailer brengt daar direct verandering in. Gebruiksklaar 
en voorzien van alles wat nodig is om het perfecte 
kopje espresso, koffi e of cappuccino klaar te maken. 
Gemakkelijk in gebruik en overal in te zetten!
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