
VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
LUXUSNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ 
LINDR: 

TERMOBLOK LINDR - moderní kompre-
sorová chladicí jednotka využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím 
zaručuje minimální energetickou nároč-
nost. Kvalitně vychlazené pivo je připrave-
no již po několika minutách od zapojení 
přístroje.
CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy 
výkonnější než její elektrický příkon.
NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní 
konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezo-
vé oceli. Použité materiály splňují nejvyš-
ší požadavky hygienických norem a jsou 
zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního 
chladiče.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší po-
měr výkonu-kvality-rozměrů.

Luxusní pivní chlazení SOUDEK 20 je určen k profe-
sionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně 
vychlazeného piva v domácím i profesionálním 
komerčním využití. Velice kvalitní zpracování du-
bového dřeva a nerezi. Doplňky a pohledově uhla-
zený design předurčuje tento chladič jako moder-
ní doplněk domácí kuchyně nebo baru.  

model SOUDEK 20

  DESIGN -  luxusní a elegantní vzhled kvalitně zpracovaného dubového dřeva 
v kombinaci s nerezovými doplňky.

 SNADNO PŘENOSNÝ - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům 
výčepního zařízení.

 PLAKETA - výčepní zařízení SOUDEK 20 nabízí možnost osazení dřevěné plakety 
vhodné k prezentaci.

  VÝBAVA - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou 
a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska 
a rychlospojky pro snadné připojení.



možné volby zakázkové úpravy
typ kohoutu

nerezové šroubení pivo/ vzduch - g 5/8“

koncovka napájecího kabelu

Pozn.
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

technické parametry 
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produktový model

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

MAXIMÁLNÍ CHLADÍCÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)

 PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

POČET KOHOUTŮ (KS)

POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

PŘÍKON (W)

JMENOVITÝ PROUD (A)

VÁHA(KG)

TYP CHLADIVA

napětí

připojení pivo/ vzduch - RYCHLOSPOJKA
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