
Chladiče a výčepy

Chladiče SPU Chladič Tajfun

Nerezové sudy

Výčepní kohouty

Narážecí hlavy



Chlazení piva nebo vína SPU 1/6 PS 1 kohout
Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního                                       Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního                                       
kohoutu a dochlazovacího čerpadla                                                         kohoutu a dochlazovacího čerpadla                                                         
s vířičem ledové lázněs vířičem ledové lázně
Kapacita až 35 litrů/hod.Kapacita až 35 litrů/hod.
Výkon chlazení: 1/6 PSVýkon chlazení: 1/6 PS
Pro instalaci na pult.Pro instalaci na pult.

Chlazení piva nebo vína SPU 1/6 PS 1 kohout s kompresorem 
Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního kohoutu s Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního kohoutu s 

kompenzátorem. Vzduchový vestavěný kompresor pro výtlak piva kompenzátorem. Vzduchový vestavěný kompresor pro výtlak piva 
pro tlak 2,0pro tlak 2,0--2,5 bar.2,5 bar.

Kapacita až 35 litrů/hod.Kapacita až 35 litrů/hod.
Výkon chlazení: 1/6 PS Vysoký výkon chlazeníVýkon chlazení: 1/6 PS Vysoký výkon chlazení

Pro instalaci na pult.Pro instalaci na pult.

Cena:
11.990,00 Kč

(Bez DPH)

Cena:
8.990,00 Kč
(Bez DPH)

Včetně 2 nerezových šneků a dochlazovacího čerpadla s vířičem Včetně 2 nerezových šneků a dochlazovacího čerpadla s vířičem 
ledové lázně.ledové lázně.
Kapacita až 75 litrů/hod.Kapacita až 75 litrů/hod.
Výkon chlazení: 1/4 PSVýkon chlazení: 1/4 PS
Pro instalaci pod pult nebo do zázemí či sklepaPro instalaci pod pult nebo do zázemí či sklepa
propojitelným k výčepnímu stojanu pythonem 2+2.propojitelným k výčepnímu stojanu pythonem 2+2.

Cena:
12.970,00 Kč

(Bez DPH)



Provedení chrom nebo mosaz.
Závit 47 mm dlouhý o průměru 5/8".
Vhodné na pivo, víno nebo limo.
Možno instalovat do výčepního stojanu
nebo do desky o síle max. 30 mm.

Cena:
490,00 Kč
(Bez DPH)

Výčepní kohout bez kompenzátoru

Provedení chrom nebo mosaz.
Závit 47 mm dlouhý o průměru 5/8".
Vhodné na pivo, víno nebo limo.
Možno instalovat do výčepního stojanu 
nebo do desky o síle max. 30 mm.
Kompenzátor nerezový.

Výčepní kohout s kompenzátorem

Cena:
595,00 Kč
(Bez DPH)

Cena:
2.055,00 Kč
(Bez DPH)

Narážecí hlava KORB pro KEG sudy.
Použitelné pro pivo Prazdroj, Gambrinus, Budvar ...
Vstup i výstup 5/8" nebo 1/2" závit.

Cena:
640,00 Kč
(Bez DPH)

Narážecí hlava FLACH pro KEG sudy.
Použitelné pro pivo Krušovice, Regent, Staropramen, 
Starobrno ...
Vstup i výstup 5/8" závit.

Cena:
680,00 Kč
(Bez DPH)

Nerezový KEG sud 30 litrů
Vhodný pro plnění piva, vína, 
limonád nebo dalších pre-mixových 
nápojů.
Materiál: SUS304(1.4301)
Stohovatelný, se sílou stěny 1,5 mm.
Závit pro sudový uzávěr(jehlu) Korb, 
Flach nebo Kombi.
Minimální odběr: 100 ks

Cena:
2.655,00 Kč
(Bez DPH)

Nerezový KEG sud 50 litrů.
Vhodný pro plnění piva, vína, 

limonád nebo dalších pre-mixových 
nápojů.

Materiál: SUS304(1.4301)
Stohovatelný, se sílou stěny 1,5 mm.
Závit pro sudový uzávěr(jehlu) Korb, 

Flach nebo Kombi.
Minimální odběr: 100 ks


