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DOMINANTNÍ VZHLED – LINDR GRAND je stojan, který nikdo nepřehlédne, svou impo-

zantní konsktrukcí na sebe ihned přitáhne pozornost.

DOCHLAZOVÁNÍ – K dochlazování až ke kohotu dochází díky unikátní konstrukci sto-

janu s kvalitně zaizolovanou chladicí smyčkou pro každý kohout zvlášť. Pro tyto účely je 

ke stojanu dodáván speciální dochlazovací připojovací set.

VEDENÍ NÁPOJE – Možnost z výběru podle potřeby z průměrů 8 a 10 mm.

JEDNODUCHÁ KOMPLETACE – Stojan je možné sestavit přímo na místě.

KVALITNÍ PROVEDENÍ – Stojan je sestaven z těch nejkvalitnějších materiálů – od nere-

zu přes tvrzený, leštěný plast až po dubové dřevo.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM INSTALACE – Speciální instalace s jednoduchým „click-clack“ sys-

témem, kdy celý stojan je možné sestavit jednoduchým zacvaknutím a upevněním pro-

středního kohoutu.

ÚSPORNÉ BALENÍ –   Stojan dodáváme složený a zabalený tak, abychom zacházeli še-

trně s obalovým materiálem a náklady na dopravu.

Výhody a užitečné vlastnosti

STOJAN LINDR GRAND t5

Výčepní  stojan L INDR GRAND s  pět i 
kohout y  se  stane dominantou k aždého 
pivního v ýčepu. 

Při jeho navrhování jsme vycházeli z řady LINDR T, ale kon-

strukčně ho upravili tak, abychom maximálně usnadnili jeho 

montáž, kterou zvládne úplně každý. 
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stojan lindr grand t5

POČET KOHOUTŮ (KS) 5

BAREVNÉ PROVEDENÍ (ANO) NEREZ/ PÍSKOVÁNÍ

PŘIPOJENÍ NÁPOJ (MM) 8/10
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Modely  disponuj í  DŘE VĚNOU PLOCHOU pro 
umístění  rek lamy nebo 5  PODSVĚ TLENÝCH 
MEDAILONŮ s  v lastním logem či  značkou 
piva .

Na stojan se dají také umístit plakety. 

MOŽNOSTI PREZENTACE



technické parametry 

produktový model

ZÁKLADNÍ MEDAILON

KOHOUT LINDR

MEDAILON Ø 69 mm

připojení - vstup 8 mm nerez s dochlazovací smyčkou ke kohoutu

POČET KOHOUTŮ (KS)

váha (Kg)

BAREVNÉ PROVEDENÍ leštěná nerez

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SVĚTELNÝ MEDAILON

DŘEVĚNÝ MEDAILON

volba MEDAILONU Ø 82 mm

volba typu kohoutu

volba varianta s plaketou

připojení - vstup 10 mm nerez s dochlazovací smyčkou ke kohoutu

možné volby zakázkové úpravy

fish eye MEDAILON

BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU

BAREVNÉ PROVEDENÍ pískování

Pozn.
Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).
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světelný medailon

dřevěný medailon

fish eye

pískování nerez

STOJAN LINDR GRAND T3 STOJAN LINDR GRAND T5
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