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SPOLEČNOST
Psal se rok 1992, kdy pan Miloš 
Lindr zakládal výrobní a servisní 
firmu v oboru chladicí a výčepní 
techniky. Díky několika letům cti-
vé práce a naslouchání požadav-
kům našich zákazníků rychle vy-
rostl z malé rodinné firmy přední 
český výrobce výčepní techniky, 
společnost Lindr. I v současnosti, 
kdy firma nabízí zajímavou práci 
více než stovce zaměstnancům 
s vlastním uceleným výrobním 
programem, se společnost Lindr 
hlásí k vizím rodinné firmy s ryze 
českým kapitálem.

design
Již od svého vzniku si firma Lindr 
razí vlastní cestu s vlastními ori-
ginálními výrobky, jak po stránce 
technické, také po stránce vlast-
ního nezaměnitelného designu. 
Použitím kvalitní leštěné nerez 
oceli s kombinací přírodního 
tvrdého dřeva v luxusní oblasti 
výčepní techniky vznikají zcela 
originální a nestárnoucí detaily. 
 
 

inovace
Myšlenky a inovace společnost 
Lindr dosahují velkých úspěchů 
na českém, evropském i světo-
vém trhu. Vývoj a inovace ve spo-
lečnosti Lindr má vždy na paměti 
požadavky a zkušenosti zákazní-
ků, při své práci věnuje maximál-
ní důraz na udržení nejlepšího 
poměru výkon / kvalita / design 
/ cena.
Každoročně firma obohacuje trh 
zcela originálními novinkami. V 
současné době má firma Lindr 
nejširší sortiment suchých piv-
ních chladičů a chladičů nejmen-
ších rozměrů v daném výkonu na 
evropském trhu.

kvalita
Společnost Lindr si 
je vědoma kvality 
českého piva a pivní 
kultury. Abychom se 
tímto světovým primá-
tem mohli i nadále pyš-
nit a pozvednout tuto 
kvalitu našimi výrobky, 
používá firma Lindr pou-
ze certifikované materiály 
a suroviny splňující ty nej-
vyšší požadavky hygienic-
kých a CE norem zaručující 
vysokou kvalitu, spolehlivost, 
dlouholetou životnost a ne-
stárnoucí hodnotu.



KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

Ucelená řada profesionálních stolových 
chlazení na pivo, která jsou dle svého 
výkonu vhodná pro chlazení a čepování 
piva v  domácnostech, na zahradních 
party, v barech a restauracích. Pivo 

je chlazené pomocí kontaktního 
suchého thermo bloku.
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Výčepní zařízení PYGMY je určeno k profesionálnímu 
chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v domácím prostředí a menších zahradních párty.

Výčepní zařízení PYGMY svým výkonem 20-35 l/hod. 
(40-70 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny) 
a malými rozměry tvoří špičku mezi domácími stolními 
chladiči.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím za-
ručuje minimální energetickou náročnost a výborně vy-
chlazené pivo.

Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologic-
kého chladiva  R-290 šetrný k  životnímu prostředí. Při 
jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chla-
dič je  složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou 
v něm použity polyuretanové izolace.

Termoblok s vysokou energetickou kapacitou je při- 
praven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 
5-10 min. po zapnutí přístroje.

Pokud je termostat v poloze max. 
termoblok dokáže akumulovat velké 
množství energie, které lze využít při 
výdeji kvalitně vychlazených piv v řadě 
za sebou. Doba potřebná k energetické 
akumulaci je cca 10 min.

Chladící technologie Lindr je o 45% vý-
konější než její elektrický příkon.

Chladič je vybaven dochlazovaným výčep-
ním kohoutem, který zajišťuje kvalitně vychla-
zené i malé množství prvního piva.

Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny 
z nerezové oceli. Použité materiály splňují nej-
vyšší požadavky hygienických norem a jsou zá-
rukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

Chlazení na pivo řady PYGMY a PYGMY/ K  byla 
označena odbornou veřejností jako pivní chlazení 
s nejlepším poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.   o 20% vyšší energetická účinnost

   o 20% menší spotřeba energie
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pygmy 20, 20/k, 25, 25/k, 25/K GREEN LINE pygmy 30/k profi

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný 
Výkon

(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý 
proud

(A)

Hmotnost 
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

PYGMY 20 1/8 280 20 15 10 1 1/ 11,5 220-240V 50Hz~1 276 1,20 12,5

PYGMY 20/K 1/8 280 20 15 10 1 1/ 11,5 220-240V 50Hz~1 345 1,50 14,5

PYGMY 25 1/8 280 30 25 10 1 1/ 13,5 220-240V 50Hz~1 276 1,20 13,0

PYGMY 25/K 1/8 280 30 25 10 1 1/ 13,5 220-240V 50Hz~1 345 1,50 15,0

PYGMY 25/K  
Green Line 1/8 310 35 25 10 1 1/ 13,5 220-240V 50Hz~1 345 1,50 15,5

PYGMY 30/Kprofi 1/8 280 35 30 10 1 1/ 15,5 220-240V 50Hz~1 345 1,50 19,0

pygmy 20, 25

pygmy 30/k profi

pygmy 20/k, 25/k
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Výčepní zařízení KONTAKT je určeno k  profesionálnímu 
chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v domácím prostředí a zahradních party. 

KONTAKT svým výkonem 35-40 l/hod. max. 50 l/hod., ma-
lými rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové mož-
nosti v profesionálním komerčním využití.

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem ti-
chého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kom-
presoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem 
nasávaného vzduchu. Vzduchový systém je plně automa-
tický a nastaven na pracovní tlak  2.8 - 3.2 baru.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaruču-
je minimální energetickou náročnost. 

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již 
po 5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její 
elektrický příkon.

Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli. 
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

2 ks madel umístěné na vrchní části 
chladiče umožňují snadnější manipu-
laci.

Chladiče řady KONTAKT byly 
označeny odbornou veřej-
ností jako pivní chladiče 
s nejlepším poměrem 
ceny-výkonu-kvality-
-rozměru.

model
kontakt 40
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KONTAKT 40, 40/K 1 KOHOUT KONTAKT 40, 40/K KONTAKT 40/K PROFI

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný 
Výkon

(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý 
proud

(A)

Hmotnost 
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

KONTAKT 40 
1xkohout 1/5 540 50 40 10 1 1/ 28 220-240V 50Hz~1 414 1,80 25,0

KONTAKT 40/K 
1xkohout 1/5 540 50 40 10 1 1/ 28 220-240V 50Hz~1 483 2,10 27,5

KONTAKT 40 1/5 540 50 40 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 414 1,80 26,0

KONTAKT 40/K 1/5 540 50 40 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 483 2,10 29,0

KONTAKT 40/K  profi 1/5 540 50 40 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 483 2,10 29,0

kontakt 40/k profi

kontakt 40/K

kontakt 40/k
1 kohout

kontakt 40kontakt 40
1 kohout
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Výčepní zařízení KONTAKT je určeno k  profesionálnímu 
chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v domácím prostředí a zahradních party. 

KONTAKT svým výkonem 35-40 l/hod. max. 50 l/hod., ma-
lými rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové mož-
nosti v profesionálním komerčním využití.

Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologické-
ho chladiva  R-290 šetrný k  životnímu prostředí. Při jeho 
výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je  
složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm 
použity polyuretanové izolace.

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem ti-
chého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kom-
presoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem 
nasávaného vzduchu. Vzduchový systém je plně automa-
tický a nastaven na pracovní tlak  2.8 - 3.2 baru.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaruču-
je minimální energetickou náročnost. 

Kvalitně vychlazené pivo je připrave-
no v termobloku již po 5-10 min. od 
zapnutí přístroje.

Chladící technologie Lindr je 
o 45 % výkonnější než její 
elektrický příkon.

Kompletní konstrukce 
i šnek jsou vyrobeny 
z nerez oceli. Použité 
materiály splňují nej-
vyšší požadavky hygi-
enických norem a jsou 
zárukou dlouhé život-
nosti tohoto chladiče.

2 ks madel umístěné na 
vrchní části chladiče umož-
ňují snadnější manipulaci.

Chladiče řady KONTAKT byly označe-
ny odbornou veřejností jako pivní chladiče 
s nejlepším poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.

   o 20% vyšší energetická účinnost
   o 20% menší spotřeba energie

model
kontakt 40
GREEN LINE

NOVINKA

 227 

 42
 

 293 

 16
 

 210 
 478 

 331 

 426 

 227 

 42
 

 426 

 210 

 16
 

 120 
 293 

 478 

 331 

 42
 

 227 

 16
 

 210 
 478 

 331 

 426 

 293 

 120 

KONTAKT 40, 40/K 1 KOHOUT GREEN LINE KONTAKT 40, 40/K  GREEN LINE KONTAKT 40/K PROFI  GREEN LINE

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný 
Výkon

(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý 
proud

(A)

Hmotnost 
Netto
(kg)

Typ 
chladiva

R134a/ R290

KONTAKT 40 1x koh 
Green Line 1/5 550 50 40 10 1 1/ 28 220-240V 50Hz~1 345 1,50 25,0

KONTAKT 40/K 1x koh 
Green Line 1/5 550 50 40 10 1 1/ 28 220-240V 50Hz~1 414 1,80 27,5

KONTAKT 40
Green Line 1/5 550 50 40 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 345 1,50 26,0

KONTAKT 40/K 
Green Line 1/5 550 50 40 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 414 1,80 29,0

KONTAKT 40/K  profi  
Green Line 1/5 550 50 40 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 414 1,80 29,0

kontakt 40/k profi
GREEN LINE

kontakt 40/k
GREEN LINE

kontakt 40/k 1 kohout
GREEN LINE

kontakt 40
GREEN LINE

kontakt 40 1 kohout
GREEN LINE
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Výčepní zařízení KONTAKT 70, 70/K GREEN LINE je profe-
sionální chlazení piva určené k výdeji kvalitně vychlazené-
ho piva v komerčním využití jako mobilní výčep.

Chladič  série  LINDR GREEN LINE  je  díky  využití ekologic-
kého chladiva R-290 šetrný k  životnímu prostředí. Při jeho 
výrobě  provádíme systémovou úsporu energií, chladič  je  
složen  z plně recyklovatelných  materiálů a nejsou v něm 
použity polyuretanové izolace.

 

Chladící výkon průběžný 60-80 l/hod.maximální 90 l/
hod. 

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaruču-
je minimální energetickou náročnost a perfektně vychla-
zené pivo.

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 
5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její 
elektrický příkon.

Kompletní konstrukce výčepního zaří-
zení i šnek jsou zhotoveny z nerezové 
oceli.

Použité materiály výčepního zařízení spl-
ňují nejvyšší požadavky hygienických no-
rem a jsou zárukou dlouhé životnosti toho-
to chlazení na pivo.

2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče 
umožňují snadnější manipulaci.

Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbor-
nou veřejností jako pivní chladiče  s nejlepším 
poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

model
kontakt 70

NOVINKA
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KONTAKT 70/K  1 kohout  Green Line KONTAKT 70, 70/K  Green Line

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný 
Výkon

(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý 
proud

(A)

Hmotnost 
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

KONTAKT 70/K  
Green Line - 1koh 1/3 890 90 70 10 1 1/ 28 220-240V 50Hz~1 598 2,60 30,5

KONTAKT 70 
Green Line 1/3 890 90 70 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 506 2,20 29,0

KONTAKT 70/K 
Green Line 1/3 890 90 70 10 2 2/ 14 220-240V 50Hz~1 598 2,60 31,0

kontakt 70/k 1 kohout
green line

kontakt 70/k
green line

kontakt 70
green line
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Výčepní zařízení KONTAKT 155, 155/K, 155/R GREEN LINE 
je určeno k  profesionálnímu chlazení piva, stáčení a po-
dávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a 
zahradních párty. 

KONTAKT svým výkonem 155-170 l/hod. max. 180 l/hod., 
malými rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové 
možnosti v profesionálním komerčním využití.

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem ti-
chého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kom-
presoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem 
nasávaného vzduchu.

Vzduchový systém je plně automatický a nastaven na 
pracovní tlak  2.8 - 3.2 baru.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaruču-
je minimální energetickou náročnost. 

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již 
po 5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladící technologie Lindr je o 45 % vý-
konnější než její elektrický příkon.

Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobe-
ny z nerez oceli. Použité materiály splňují 
nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto 
chladiče.

2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče 
umožňují snadnější manipulaci.

Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbor-
nou veřejností jako pivní chladiče s nejlepším 
poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

model
kontakt 155
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KONTAKT 155, 155/k  Green Line KONTAKT 155/r  Green Line

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný 
Výkon

(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý 
proud

(A)

Hmotnost 
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

KONTAKT 155/K  
Green Line 3/4 1550 160 120 10 2 2/ 26 220-240V 50Hz~1 966 4,20 42,0

KONTAKT 155 
Green Line 3/4 1550 160 120 10 2 2/ 26 220-240V 50Hz~1 874 3,80 39,5

KONTAKT 155/r 
Green Line 3/4 1550 160 120 10 2 2/ 26 220-240V 50Hz~1 874 3,80 41,5

kontakt 155/k
green line

kontakt 155/r
green line

kontakt 155
green line



LUXUSNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

Luxusní výčepní zařízení je určeno pro 
náročnější zákazníky se specifickými 
požadavky na vzhled výčepního zařízení. 
U některých typů výčepního zařízení 

využíváme dřevěných doplňků.
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Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSIVE s vestavěným 
vzduchovým kompresorem je určeno k profesionálnímu 
chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v domácím prostředí a menších zahradních párty.

Chladiče řady EXCLUSIVE jsou ukázkou dosud nevídané 
elegance.  Madlo vhodné k transportu je zasouvací, veš-
keré ovládací prvky se ukrývají v zadní části, celistvé boky 
neruší mřížované průduchy a nové madlo kohoutu skvěle 
sedí do celého moderního konceptu. Luxusní vzhled pod-
trhuje podsvícený přední panel.

PYGMY 25/K EXCLUSIVE svým výkonem 20-25 l/hod. (40-
50 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny) a ma-
lými rozměry 180x300x345 mm tvoří špičku mezi domácí-
mi stolními chladiči.

Velkou výhodou jsou dva kohouty. Lze je využít nejen 
k chlazení a čepování dvou druhů piva, ale také například 
k oblíbené kombinaci piva a točené limonády nebo vína.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost a výborně vychla-
zené pivo. Termoblok s vysokou energetickou kapacitou 
je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 
5-10 min. po zapnutí přístroje. Pokud je termostat v polo-

ze max. termoblok dokáže akumulovat 
velké množství energie, které lze vyu-
žít při výdeji kvalitně vychlazených 
piv v řadě za sebou. Doba po-
třebná k energetické akumu-
laci je cca 10 min.

Chladící technologie 
Lindr je o 45% vý-
konější než její elekt-
rický příkon.

Kompletní konstrukce 
i šnek jsou zhotoveny 
z nerezové oceli. Po-
užité materiály splňují 
nejvyšší požadavky hy-
gienických norem a jsou 
zárukou dlouhé životnosti 
tohoto pivního chladiče.

Možnost zakázkové úpravy pod-
světleného motivu dle přání zákazníka. 
Díky volným plochám možnost brandování.

model pygmy 
exclusive produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

pygmy 25/k 
exclusive - 1koh 1/8 280 30 25 10 1 1/ 13,5 220-240V 50Hz~1 345 1,50 16,5

pygmy 25/k 
exclusive - 2koh 1/8 280 30 25 10 2 2/ 8 220-240V 50Hz~1 345 1,50 17,0

 182 

 342 

 140 
 428 

 288 

 16
 

 218 

 182 

 342 

 428 

 288 

 140 

 16
 

 80  218 

pygmy 25/k exclusive  1 kohout pygmy 25/k exclusive  2 kohouty

pygmy 25/k exclusive
2 kohouty

pygmy 25/k exclusive
1 kohout
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 1/8 HP je určeno k profe-
sionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlaze-
ného piva v domácím prostředí a na menších zahradních 
párty.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. Do-
plňky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chla-
dič jako moderní doplněk domácí kuchyně nebo baru.  

Chladící výkon průběžný 15-20 l/hod. (30-40 kvalitně vy-
chlazených piv během jedné hodiny).  

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaruču-
je minimální energetickou náročnost.

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno 
v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí 
přístroje.

Chladící technologie Lindr je o 45 % vý-
konnější než její elektrický příkon.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky 
hygienických norem a jsou zárukou dlouhé 
životnosti tohoto chladiče.

model
soudek 1/8 produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

soudek 1/8 1/8 280 20 15 10 1 1/ 11,0 220-240V 50Hz~1 276 1,20 13,5

 16
0 

 515 

 134 

 198 

 375 

 16
0 

397 

 134 

 198 

 375 

soudek 1/8 hp soudek 1/8 hp bez plakety

soudek 1/8 hp
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 30/K je určeno k profesi-
onálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlaze-
ného piva v domácím i profesionálním komerčním využití.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. Do-
plňky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chla-
dič jako moderní doplněk domácí kuchyně nebo baru.  

Chladící výkon průběžný 25-30 l/hod., max. 35 l/hod. (50-
70 kvalitně vychlazených piv během 1 hodiny).

Chladič je vybaven ojedinělým systémem tichého vestavě-
ného kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje 
tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost a výborně vychla-
zené pivo. Termoblok s vysokou energetickou kapacitou 
je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 
5-10 min. po zapnutí přístroje. Pokud je termostat v poloze 
max. termoblok dokáže akumulovat velké množství ener-
gie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv v 
řadě za sebou. Doba potřebná k energetické akumulaci je 
cca 10 min.

Kompletní konstrukce i šnek jsou zhoto-
veny z nerezové oceli. Použité materiály 
splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti 
tohoto pivního chladiče.

Chladící technologie Lindr je o 45 % vý-
konnější než její elektrický příkon.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky 
hygienických norem a jsou zárukou dlouhé ži-
votnosti tohoto chladiče.  

model
soudek 30/k produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

soudek 30/k 1/8 280 35 30 10 1 1/ 15,5 220-240V 50Hz~1 345 1,50 21,5

 372 

 460 

 16
 

 175  508 

 252 

 291 

soudek 30/k

soudek 30/k
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 50 je určeno k profesio-
nálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlaze-
ného piva v profesionálním komerčním využití.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. 
Doplňky a pohledově uhlazený design předurčuje tento 
chladič jako moderní doplněk restaurace či baru.  

Chladící výkon průběžný 35-40 l/hod. max. 50 l/hod. (70-
100 kvalitně vychlazených piv během 1 hodiny).

Chladicí zařízení SOUDEK 50/K 3 kohout umožňuje čepo-
vat 2 chlazené nápoje a 1 nechlazený. 

Pivní chlazení SOUDEK 50/K a 50/K profi je vybaven zcela 
ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kva-
litního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič 
sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

SOUDEK 50/K profi je také vybaven regulátorem pracov-
ního tlaku včetně manometru. Pomocí tohoto regulátoru 
si může uživatel nastavit a přesně seřídit potřebný tlak 
vzduchu pro daný nápoj v rozmezí 1-3.4 bary.

Moderní kompresorová chladící jed-
notka Lindr využívá vstupní energii 
k přímému převodu na chlad a 
tím zaručuje minimální ener-
getickou náročnost.

Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v ter-
mobloku již po 5-10 
min. od zapnutí pří-
stroje.

Chladící technologie 
Lindr je o 45 % vý-
konnější než její elek-
trický příkon.

Použité materiály splňují 
nejvyšší požadavky hygie-
nických norem a jsou zárukou 
dlouhé životnosti tohoto chladi-
če.  

model
soudek 50 produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

soudek 50/k
3 x kohout
2 x chlazený

1/5 540 50 40 10 2+1 2/ 16,5 220-240V 50Hz~1 506 2,20 34,0

soudek 50 1/5 540 50 40 10 2 2/ 16,5 220-240V 50Hz~1 414 1,80 31,0

soudek 50/k 1/5 540 50 40 10 2 2/ 16,5 220-240V 50Hz~1 506 2,20 33,0

soudek 50/k 
profi 1/5 540 50 40 10 2 2/16,5 220-240V 50Hz~1 506 2,20 33,0

 413 

 16
 

 210 
 549 

 299 

 130 

 349 

 530 

 413 

 16
 

 210 

 549 

 299 

 90  90  530 

 349 

 413 

 16
 

 210 
 549 

 530 

 349 

 130 

 299 

soudek 50, 50/k soudek 50/k 3 kohouty soudek 50/k profi

soudek 50/k profi

soudek 50/k
soudek 50/k

3 koh
soudek 50
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Výčepní zařízení  KONTAKT 55, 55/ K profi  je profesionální 
chlazení na pivo, které vyčnívá z řady suchých kontaktních 
chladičů  především svým všestranným použitím, variabil-
ností v komerčním využití, prezentačních akcí pivovaru a 
rautech.

Chladící výkon výčepního zařízení průběžný 35-40l/hod 
maximální 50l/hod (70-100 kvalitně vychlazených piv bě-
hem jedné hodiny).

Tento chladič na pivo je vybaven naprosto ojedinělým systé-
mem tichého vestavěného, velice kvalitního, vzduchového 
kompresoru, který obsahuje tlumič, molekulový filtr nasá-
vaného vzduchu a především regulátor pracovního tlaku 
včetně manometru. Pomocí tohoto regulátoru si může uži-
vatel nastavit a přesně seřídit potřebný tlak vzduchu pro 
daný nápoj v rozmezí 1-3.4 bary.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost a výborně vychla-
zené pivo.

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 
5-10 min. od zapnutí výčepního zařízení.  

Chladící technologie Lindr je o 45 % 
výkonnější než její elektrický příkon.  

Kompletní konstrukce pivního chlazení 
i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.

Použité materiály splňují nejvyšší požadav-
ky hygienických norem a jsou zárukou dlou-
hé životnosti tohoto pivního chladiče.

2 ks zápustných madel umístěné na bocích 
výčepního zařízení umožňují snadnější mani-
pulaci.

model
kontakt 55 produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

kontakt 55 1/5 540 50 40 10 2 2/ 15 220-240V 50Hz~1 437 1,90 31,0

kontakt 55/k 
profi 1/5 540 50 40 10 2 2/ 15 220-240V 50Hz~1 529 2,30 33,5

 300 
 110 

 428 
 400 

 460 

 268 

 400 

 110 
 300 

 460 

 268 

 428 

kontakt 55 kontakt 55/k profi

kontakt 55, 55/k profi



VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
CWP

Podstolové pivní chlazení je vždy pou-
žito v kombinaci s výčepním stojanem. 
Pivní chlazení je možno umístit pod vý-
čepní stůl nebo kamkoliv do prostoru 
baru či restaurace. Voda v těchto zaří-

zeních slouží k přenosu chladu na 
pivní vedení a také jako aku-

mulátor chladu. 29
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Vodní podstolový chladič CWP je profesionální zařízení, 
které vyčnívá z řady vodních chladičů nejen svým de-
signem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem 
při malých rozměrech a jednoduchou montáží.

Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologické-
ho chladiva  R-290 šetrný k  životnímu prostředí. Při jeho 
výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je  
složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm 
použity polyuretanové izolace.

 

Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kate-
gorii nápojových chladičů.

Moderní kompresorová chladící jednotka LINDR využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost. Kvalitní a rovno-
měrné vychlazení nápoje probíhá bez teplotního šoku v 
dostatečně dlouhém nerezovém šneku.

Zařízení je vybaveno doprovodným míchadlem s pum-
pou pro perfektní dochlazení stáčeného nápoje až k vý-
čepnímu kohoutu.

Kvalitně vychlazený nápoj je připra-
ven již po 10-15 min.  od zapnutí pří-
stroje.

Moderní uspořádání chla-
dící technologie LINDR 
zaručuje jednoduchost 
a dostupnost servis-
ních zásahů a jedno-
duchost údržby.

Chladící technologie 
LINDR je o 45% vý-
konnější než její elek-
trický příkon.

Použité materiály a kom-
ponenty splňují nejvyšší 
požadavky hygienických no-
rem, jsou zárukou bezproblé-
mového, tichého chodu jednotky 
a dlouhé životnosti tohoto chladiče.

model
cwp

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

CWP 100
Green Line 1/3 890 90 70 10 6 3/14 220-240V 50Hz~1 621 2,70 29,0

CWP 200
Green Line 3/4 1550 140 120 10 6 2/20

2/10 220-240V 50Hz~1 1035 4,50 37,5

CWP 300
Green Line 1 2300 200 180 10 8

4/20
2/14
2/12

220-240V 50Hz~1 1081 4,70 49,0

 273 

 355 

 6
11  6
52

 

 70
6 

 330 

 421 

 6
76

 
 71

8  77
1 

 418 

 507 

 6
88

 
 73

0  78
3 

cwp 100 GREEN LINE cwp 200 GREEN LINE cwp 300 GREEN LINE

cwp 300

cwp 100
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Vodní chladič LINDR CWP MOBIL GREEN LINE je profesi-
onální zařízení, které vyčnívá z řady vodních chladičů. Je 
výjimečný nejen svým designem, kvalitním zpracováním, 
ale hlavně zcela inovativním uspořádáním chladící jed-
notky a využitím maximálního výkonu chladící jednotky.

Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologické-
ho chladiva  R-290 šetrný k  životnímu prostředí. Při jeho 
výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je  
složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm 
použity polyuretanové izolace.

Moderní kompresorová jednotka LINDR CWP využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost. Kvalitní a rovno-
měrné vychlazení nápoje probíhá bez teplotních šoků v 
dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Oproti standard-
ním vodním chladičům je chladič řady CWP schopen po-
dat vychlazený nápoj do 10-15 min. od zapnutí přístroje. 
Teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní ode-
zvou.

Model CWP 300/ K mobilní je vybaven naprosto ojedi-
nělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního, 

vzduchového kompresoru, který obsa-
huje tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu a především regulátor 
pracovního tlaku včetně ma-
nometru. Pomocí tohoto re-
gulátoru si může uživatel 
nastavit a přesně seřídit 
potřebný tlak vzduchu 
pro daný nápoj v roz-
mezí 1-3.4 bary.

Zařízení jsou vybave-
na doprovodným čer-
padlem pro perfektní 
dochlazení nápoje až 
k výčepním kohoutům.

Chladící technologie LIN-
DR je o 45% výkonnější než 
její elektrický příkon. 

Moderní uspořádání chladící tech-
nologie LINDR zaručuje jednoduchost 
a  snižuje časovou náročnost údržby, servisu i mon-
tážních prací. Tím výrazně snižuje finanční náklady na 
provoz zařízení.

model
cwp mobilní

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

CWP 200 mobilní
2 x kohout
Green Line

3/4 1550 140 120 10 6 2/20 220-240V 50Hz~1 1035 4,50 51,0

CWP 300 mobilní
2 x kohout
Green Line

1 2300 200 180 10 6 2/40 220-240V 50Hz~1 1081 4,70 66,0

CWP 300/k mobilní
2 x kohout
Green Line

1 2300 200 180 10 6 2/40 220-240V 50Hz~1 1311 5,70 71,0

 333 

 200  329 

 463 

 9
58

 
 14

91
 

 420 

 572 

 200 
 329 

 9
91

 

 15
23

 

 420 

 572 
 329 

 200 

 9
91

 
 15

23
 

cwp 200 mobilní green line cwp 300 mobilní green line cwp 300/k mobilní green line

cwp 300 mobilní
green line

cwp 200 mobilní 
green line



VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
AS

Podstolové pivní chlazení je vždy pou-
žito v kombinaci s výčepním stojanem. 
Pivní chlazení je možno umístit pod vý-
čepní stůl nebo kamkoliv do prostoru 
baru či restaurace. Voda v těchto zaří-

zeních slouží k přenosu chladu na 
pivní vedení a také jako aku-

mulátor chladu.
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Toto pivní chlazení je určeno k profesionálnímu chlazení 
nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Chladič piva AS - 45 je vybaven dvěma výčepními kohouty 
s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva.

Vestavěný čeřič, zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé 
vodní lázni.

Chladicí výkon 30 - 45 l/hod. (60 - 80 kvalitně vychlaze-
ných piv během jedné hodiny).

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr  využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaruču-
je minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její 
elektrický příkon.

Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií 
tvoří špičku mezi profesionálními chladiči piva.

Použité materiály splňují nejvyšší po-
žadavky hygienických norem a jsou 
zárukou dlouhé životnosti tohoto 
chladiče.

2ks madel umístěné na 
bocích chladiče umož-
ňují snadnější manipu-
laci.

model
as-45 2kohouty produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dochlazovací 

pumpy (m)

počet/ délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

as-45
2 x kohout 1/5 420 40 27 10 - 2/8 220-240V 50Hz~1 368 1,60 22,5

 300  180 

 170 

 316 

 21
 

 438 

 429 

 268 

as-45

as-45
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Tato pivní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení 
nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Pivní chlazení AS - 40 je vybaveno vestavěným čeřičem, 
který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni 
v případě potřeby je možno čeřič upravit a použít jako do-
chlazovací čepradlo s výtlakem 1,2m.

Chladicí výkon 30 - 45 l/hod. (60 - 80 kvalitně vychlaze-
ných piv během jedné hodiny).

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr  využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaruču-
je minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její 
elektrický příkon.

Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií 
tvoří špičku mezi profesionálními chladiči piva.

Použité materiály splňují nejvyšší po-
žadavky hygienických norem a jsou 
zárukou dlouhé životnosti tohoto 
chladiče.

2ks madel umístěné na 
bocích chladiče umož-
ňují snadnější manipu-
laci.

model
as-40 produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dochlazovací 

pumpy (m)

počet/ délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

AS-40 1/5 420 40 27 10 1,2 2/8 220-240V 50Hz~1 368 1,60 19,5

 39
4 

 267  439 

 40 

as-40

as-40
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Tato pivní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení 
nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Chladič  série  LINDR  GREEN  LINE je díky využití ekolo-
gického chladiva R-290 šetrný k životnímu prostředí. Při 
jehovýrobě  provádíme systémovou úsporu energií, chla-
dič je složen z plně recyklovatelných  materiálů a nejsou 
v něm použity polyuretanové izolace.

Chladicí zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlakem 6 m, 
díky kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto 
bude  nápoj  dochlazován  až  k výčepnímu  kohoutu.

Chladicí výkon AS - 80 je 60 - 80 l/hod. (120 - 160 kvalitně 
vychlazených piv  během jedné hodiny).

Chladicí výkon AS - 110  je 75 - 110 l/hod. (150 - 220 kvalit-
ně vychlazených piv během jedné hodiny).

Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osaze-
né rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového  
vedení.

Moderní kompresorová chladicí jed-
notka Lindr využívá vstupní energii k 
přímému převodu na chlad a tím 
zaručuje minimální energetic-
kou náročnost.

Chladicí technologie Lin-
dr je o 45% výkonnější 
než její elektrický pří-
kon.

Chladicí smyčky jsou 
vyrobeny z nerezové 
oceli.

Použité materiály spl-
ňují nejvyšší požadav-
ky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé ži-
votnosti  tohoto  chladiče.

Dvě madla umístěná na bocích chla-
diče umožňují snadnější manipulaci.

Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií  
tvoří špičku  mezi  profesionálními  chladiči.

model
AS-80/110

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

as-80 1/4 640 80 45 10 6 2/11
2/8 220-240V 50Hz~1 575 2,50 28,0

AS-110
Green Line 1/3 890 110 60 10 6

2/14
2/11
2/8

220-240V 50Hz~1 621 2,70 31,5

 47
4 

 40 

 528  330 

 47
4 

 40 

 422  612 

as-80 as-110 green line

as-110 green line

as-80
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Tato pivní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení 
nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Chladič série  LINDR  GREEN  LINE  je díky využití ekolo-
gického chladiva R-290 šetrný k životnímu prostředí. Při 
jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chla-
dič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v 
něm použity polyuretanové izolace.

Modely AS - 160 a 200  GL jsou vybaveny čerpadlem 
s výtlakem 8m, díky kterému může být chladič umístěn ve 
sklepě a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu 
kohoutu. Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko 
chladiče umožňují snadné připojení nápojového vedení. 

Chladicí výkon AS - 160 GL je 110 - 160 l/hod. (220 - 320 
kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny). 

Chladicí výkon AS - 200 GL je 140 - 200 l/hod. (280 - 400 
kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-

čuje minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45% 
výkonnější než její elektrický pří-
kon.

Chladicí smyčky jsou vyro-
beny z nerezové oceli.

Řada chladičů AS svým 
výkonem a moderní 
technologií tvoří špič-
ku mezi profesionální-
mi chladiči.

Použité materiály spl-
ňují nejvyšší požadav-
ky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé ži-
votnosti tohoto chladiče.

2ks madel umístěné na bocích 
chladiče umožňují snadnější mani-
pulaci.

Přepad umístěný na boku chladiče reguluje maximální 
hladinu vodní lázně.

model
AS-160/200

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

as-160
Green Line 3/4 1550 160 110 10 8

2/14
2/10
4/9,5

220-240V 50Hz~1 874 3,80 37,5

AS-200
Green Line 3/4 2035 200 150 10 8

2/14
2/10
4/9,5

220-240V 50Hz~1 782 3,40 39,0

 53
9 

 423  661 

 68 

 47 

as-160,200 green line

as-160,200 green line
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Tato pivní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlaze-
ní nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních. 
Jsou určena do extrémních tropických podmínek. Toto 
zařízení může pracovat až do 45°C  okolní teploty.

Chlazení AS INOX TROPICAL má zesílenou  izolaci  na  
45mm  včetně vrchního krytu. Je vybaven dvěma nebo 
třemi výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost 
regulace průtoku piva.

Chladič  série  LINDR  GREEN  LINE  je  díky využití eko-
logického chladiva R-290 šetrný k životnímu prostředí. 
Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu ener-
gií, chladič  je  složen z plně recyklovatelných materiálů 
a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

 

Chladicí výkon AS-110  INOX TROPICAL 75 - 110 l/hod. 
(150 - 220 kvalitně  vychlazených  piv  během jedné  ho-
diny).

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% 
výkonnější než její elektrický příkon.

Rám je kompletně vyroben 
z nerezové oceli.

Použité materiály splňu-
jí  nejvyšší  požadavky 
hygienických norem 
a jsou zárukou dlou-
hé životnosti  tohoto  
chladiče.

Řada chladičů AS svým 
výkonem a moderní 
technologií  tvoří špič-
ku  mezi  profesionálními  
chladiči.

model AS-110 
2-3 kohouty
inox tropical

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

as-110  2x kohout
inox tropical
Green Line

1/3 890 110 60 10 - 2/14 220-240V 50Hz~1 529 2,30 35,5

as-110  3x kohout
inox tropical
Green Line

1/3 890 110 60 10 -
2/14
1/22 220-240V 50Hz~1 529 2,30 38,0

 452  642 

 47 

 400  220 

 21
 

 479 

 260 

 346 

 452  642 

 47 

 400  220 

 21
 

 479 

 130  130 

 346 

as-110 inox tropical green line    2 kohouty as-110 inox tropical green line    3 kohouty

as-110 inox tropical 
green line

as-110 inox tropical
green line
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Tato pivní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlaze-
ní nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních. 
Jsou určena do extrémních tropických podmínek. Toto 
zařízení může pracovat až do 45°C  okolní teploty.

Chlazení AS INOX TROPICAL má zesílenou  izolaci  na  
45mm  včetně vrchního krytu. 

Chladič  série  LINDR  GREEN  LINE  je  díky využití eko-
logického chladiva R-290 šetrný k životnímu prostředí. 
Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu ener-
gií, chladič  je  složen z plně recyklovatelných materiálů 
a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

 

Chladicí výkon AS-110  INOX TROPICAL 75 - 110 l/hod. 
(150 - 220 kvalitně  vychlazených  piv  během jedné  ho-
diny).

Chladicí výkon AS-160  INOX TROPICAL 110 - 160 l/hod. 
(220 - 320 kvalitně  vychlazených  piv  během jedné  ho-
diny).

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její 
elektrický příkon.

Chladicí zařízení je vybaveno čerpa-
dlem s výtlakem 6/ 9 m, díky kterému 
může být chladič umístěn ve skle-
pě a přesto bude nápoj do-
chlazován až k výčepnímu 
kohoutu.
 
Chladicí smyčky vyro-
bené z nerezové oceli, 
vyvedené nad horní 
víko chladiče a osa-
zené rychlospojkami 
umožňují snadné při-
pojení nápojového  
vedení. Rám je kom-
pletně vyroben z nere-
zové oceli.

Moderní kompresorová chla-
dicí jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému pře-
vodu na chlad a tím zaručuje mini-
mální energetickou náročnost.

Použité  materiály splňují  nejvyšší  požadavky hygie-
nických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti  toho-
to  chladiče.

model AS-110/160
inox tropical

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

as-110
inox tropical
Green line

1/3 890 110 60 10 6
2/14
2/11
2/8

220-240V 50Hz~1 621 2,70 34,0

as-160
inox tropical 1 1550 160 110 10 9

2/14
2/11

4/9,5
220-240V 50Hz~1 1155 5,0 49,0

 47
9  47 

 452  642 

 8 

 55
9  47 

 52 

 691  452 

as-110 inox tropical green line as-160 inox tropical

as-110 inox tropical
green line

as-160 inox tropical



VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VINAŘE

Vybraná řada chladičů a dalších vý-
robků vhodná pro vinaře a vinařský prů-
mysl. Mají stylový vzhled odlišující je od 
pivní kultury. Jsou také vybaveny kom-
ponenty a materiály, které dodávají 

zvýšené agresivitě vín, jako napří-
klad nerezové kohouty.
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 50 je určeno k profesionál-
nímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v profesionálním komerčním využití.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. Do-
plňky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chla-
dič jako moderní doplněk restaurace či baru.  

Chladící výkon průběžný 35-40 l/hod. max. 50 l/hod. (70-
100 kvalitně vychlazených piv během 1 hodiny).

Pivní chlazení SOUDEK 50/K je vybaven zcela ojedinělým 
systémem tichého vestavěného, velice kvalitního vzdu-
chového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s mo-
lekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

Chladicí zařízení SOUDEK 50 3 kohout a 50/K 3 kohout 
umožňuje čepovat 2 chlazené nápoje a 1 nechlazený. 
Kvalitně vychlazený nápoj je připraven v termobloku již po 
5-10 min. od zapnutí přístroje. 

Moderní kompresorová chladící jednot-
ka Lindr využívá vstupní energii k pří-
mému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.

Chladící technologie Lindr je o 45 % vý-
konnější než její elektrický příkon.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky 
hygienických norem a jsou zárukou dlouhé ži-
votnosti tohoto chladiče.  

model
soudek 50 produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

soudek 50/k
3 x kohout
2 x chlazený

1/5 540 50 40 10 2+1 2/ 16,5 220-240V 50Hz~1 506 2,20 34,0

soudek 50
3 x kohout
2 x chlazený

1/5 540 50 40 10 2+1 2/ 16,5 220-240V 50Hz~1 414 1,80 31,0

 413 

 16
 

 210 

 549 

 299 

 90  90  530 

 349 

soudek 50, 50/k 3kohouty

soudek 50/k
3 kohouty

soudek 50
3 kohouty
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Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSIVE s vestavěným 
vzduchovým kompresorem je určeno k profesionálnímu 
chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v domácím prostředí a menších zahradních párty.

Chladiče řady EXCLUSIVE jsou ukázkou dosud nevídané 
elegance.  Madlo vhodné k transportu je zasouvací, veš-
keré ovládací prvky se ukrývají v zadní části, celistvé boky 
neruší mřížované průduchy a nové madlo kohoutu skvěle 
sedí do celého moderního konceptu. Luxusní vzhled pod-
trhuje podsvícený přední panel.

PYGMY 25/K EXCLUSIVE svým výkonem 20-25 l/hod. (40-
50 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny) a ma-
lými rozměry tvoří špičku mezi domácími stolními chladiči.

Velkou výhodou jsou dva kohouty. Lze je využít nejen k 
chlazení a čepování dvou druhů piva, ale také například k 
oblíbené kombinaci piva a točené limonády nebo vína.

Moderní kompresorová chladící jed-
notka Lindr využívá vstupní energii k 
přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost 
a výborně vychlazené pivo. Termoblok s 
vysokou energetickou kapacitou je připra-
ven k výdeji dobře vychlazeného piva již 
během 5-10 min. po zapnutí přístroje. Pokud 
je termostat v poloze max. termoblok doká-
že akumulovat velké množství energie, které 
lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv 
v řadě za sebou. Doba potřebná k energetické 
akumulaci je cca 10 min.

Chladící technologie Lindr je o 45% výkonější 
než její elektrický příkon.

Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z ne-
rezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší po-
žadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé 
životnosti tohoto pivního chladiče.

Možnost zakázkové úpravy podsvětleného motivu 
dle přání zákazníka. Díky volným plochám možnost 
brandování.

model pygmy 
exclusive produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

Tepelný
spád Δt

(°C)

počet 
kohoutů

(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

pygmy 25/k 
exclusive - 2koh 1/8 280 30 25 10 2 2/ 8 220-240V 50Hz~1 345 1,50 17,0

 182 

 342 

 428 

 288 

 140 

 16
 

 80  218 

pygmy exclusive 25/k

pygmy exclusive 25/k
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Vodní podstolový chladič CWP je profesionální zařízení, 
které vyčnívá z řady vodních chladičů nejen svým de-
signem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem 
při malých rozměrech a jednoduchou montáží.

Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologické-
ho chladiva  R-290 šetrný k  životnímu prostředí. Při jeho 
výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je  
složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm 
použity polyuretanové izolace.

Moderní kompresorová chladící jednotka LINDR využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost.

Konstrukce chladiče je naprostou no-
vinkou v této kategorii nápojových 
chladičů. 

Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými 
míchadly s pumpou NRG 12, které jsou 
řízeny digitálními termostaty se sondou o 
délce 6 m pro nezávislé chlazení menších 
tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

Zařízení je připraveno k provozu po 10-15 
min.  od zapnutí přístroje.

Moderní uspořádání chladící technologie LINDR 
zaručuje jednoduchost a dostupnost servisních 
zásahů a jednoduchost údržby.

Chladící technologie LINDR je o 45% výkonnější 
než její elektrický příkon.

Použité materiály a komponenty splňují nejvyšší po-
žadavky hygienických norem, jsou zárukou bezpro-
blémového, tichého chodu jednotky a dlouhé život-
nosti tohoto chladiče.

NOVINKAmodel CWP 300
4x pumpa  
ZAŘÍZENÍ PRO vinaře
a chlazení tanků 

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

CWP 300 4x pumpa
green line 1 2300 200 180 10 12 - 220-240V 50Hz~1 1380 6,0 49,0

 507 

 418 

 8
06

  9
27

 

 9
18

 

cwp 300 4x pumpa green line

cwp 300 4x pumpa
green line
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CWP 300 V je profesionální zařízení, jehož unikátní kon-
strukční vlastnosti jsou určeny k využití především ve vi-
nařství.

Zařízení je osazeno dvěma digitálními termostaty. Prv-
ní termostat umožňuje regulovat teplotu ve vodní lázni 
zařízení. Druhý termostat propojený s externím čidlem 
slouží pro nastavení teploty v tanku s vínem.

Chladící jednotka vychází z úspěšné a výkonné konstruk-
ce CWP 300, ohřev vody je zajištěn topným tělesem. Za-
řízení nabízí manuální přepnutí  mezi  režimem  chlazení  
a  ohřevu.

CWP 300 V vyniká ojedinělou konstruk-
cí, spolehlivostí, výkonem, jednodu-
chou obsluhou a snadným přístupem 
při servisních úkonech. Přebírá tak vět-
šinu výhod populární řady osvědčených 
vodních chladičů CWP.

Použité materiály splňují nejvyšší poža-
davky hygienických norem, jsou zárukou 
bezproblémového tichého chodu a dlouhé 
životnosti tohoto zařízení.

model
CWP 300 V
ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÉ 
KVAŠENÍ

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průb.Výkon Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dohlazovací 
pumpy(m)

počet/délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý
proud

(A)

Hmotnost
Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

CWP 300 V
green line 3/4 1950 200 - 10 12 - 220-240V 50Hz~1 2162 9,40 45,0

 418 

 515 

 9
07

 

 8
44

 
 8

02
 

cwp 300 v green line

cwp 300 v
green line
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1-3 kohouty/ nerez

počet kohoutů:
počet kohoutů / počet těl
     1 - 2 - 3                    1 tělo

Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohouty - klasický

barevné provedení:
•  nerez
• dub

VÝcEPNÍ STOJAN 
SOUDEK dno sudu

počet kohoutů:
počet kohoutů / počet těl
        2 - 3 - 4                 1 tělo 

Specifikace:
• dno sudu LINDR ovál 40x25cm  
• dno sudu LINDR ovál 50x35cm
• dno sudu LINDR prům.40cm
• dno sudu LINDR prům.50cm

Varianty příslušenství:
• kohouty - klasický/ pákový

barevné provedení:
• dub



VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

Profesionální zařízení určená k výro-
bě chlazené sodové vody mísením vody
a oxidu uhličitého. Jednotlivé typy se 
liší výkonem, konstrukcí a vzhledem.
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Výrobník sodové vody SODA PYGMY GREEN LINE je pro-
fesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody 
mísením H2O a Co2.

Moderní design vyzdvihuje tento model mezi luxusní za-
řízení, patřící do moderní kanceláře i domácnosti.

Chladič  série  LINDR  GREEN  LINE  je  díky využití ekologic-
kého  chladiva  R-290  nejen šetrný k  životnímu prostředí. 
Při jeho výrobě  provádíme systémovou úsporu energií, 
chladič  je  složen  z plně  recyklovatelných  materiálů 
a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

18 - 20 litrů kvalitně vychlazené sodové vody během jed-
né hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář či domácnost.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr  využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její 
elektrický příkon.

Odkapní nerezová miska zajistí hygie-
nický komfort zařízení.

Výrobník sodové vody je vy-
baven výčepními kohouty, 
které umožňují snadné 
stáčení vychlazené a so-
dové vody.

Výrobník sodové vody 
SODA PYGMY  GREEN 
LINE je vyroben z vy-
soce kvalitní  oceli.

Použité materiály spl-
ňují nejvyšší požadav-
ky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé ži-
votnosti tohoto výrobníku 
sodové vody.

model
SODA PYGMY
green line

   o 20% vyšší energetická účinnost
   o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

 176 

 16
 

 175 

 100 

 414 

 450 

 300 

 300 

soda pygmy  Green Line

SODA PYGMY
green line

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

počet chlazených 
nápojů

počet kohoutů
(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

soda PYGMY
green line 1/8 310 20 15 voda+soda 2 1/ 11,0 220-240V 50Hz~1 391 1,70 19,0
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Výrobník sodové vody SODA AS - 45 je profesionální zaří-
zení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H2O 
a Co2.

Moderní design vyzdvihuje tento modl mezi luxusní za-
řízení, patřící do moderní kanceláře, výrobního provozu 
i domácnosti.

35 - 40 litrů kvalitně vychlazené sodové vody během jed-
né hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář, výrobní pro-
voz či domácnost.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr  využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-
čuje minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její 
elektrický příkon.

Výrobník sodové vody SODA AS - 45 je vyroben z vysoce 
kvalitní  oceli.

Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zaří-
zení.

Výrobník sodové vody je vybaven vý-
čepními kohouty, které umožňují 
snadné stáčení vychlazené a so-
dové vody.

Použité materiály splňu-
jí nejvyšší požadavky 
hygienických norem a 
jsou zárukou dlouhé 
životnosti tohoto vý-
robníku sodové vody.

model
SODA AS - 45 produktový model Chladící výkon 

kompresoru
(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

počet chlazených 
nápojů

Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dochlazovací 

pumpy (m)

počet/ délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

soda as-45
2 x kohout 1/5 420 45 1+soda 10 - 1/7 220-240V 50Hz~1 414 1,80 26,0

 300  180 

 170 

 316 

 21
 

 438 

 429 

 268 

soda as-45

soda as-45
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SODA AS-110 je určeno k profesionálnímu chlazení nápojů 
v restauracích, hostinských zařízeních a barech.

Chladič  série  LINDR  GREEN  LINE  je  díky využití ekologic-
kého chladiva R-290 šetrný k životnímu prostředí. Při jeho 
výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je 
složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm 
použity polyuretanové izolace.

Chladicí zařízení je vybaveno výkonným kompresorem, 
čerpadlem s výtlakem 6 m a inovativním saturačním su-
dem, který zajistí kvalitní nasycení sodové vody.

Toto univerzální zařízení nabízí příhodné spojení spoleh-
livého vodního chladiče piva a výrobníku sodové vody s 
možností až 3 produktů (soda a další dva libovolné chla-
zené nápoje).

Osvědčený chladič a výrobník sodové vody s výkonem 70 
litrů za hodinu vyniká jednoduchou konstrukcí a snadným 
přístupem pro servisní zásahy.

Použité materiály splňují nejvyšší poža-
davky hygienických norem a jsou záru-
kou dlouhé životnosti chladiče.

Naše výrobky jsou testová-
ny technickým institutem 
TÜV SÜD.

model
SODA AS - 110
GREEN LINE

    o 20% vyšší energetická účinnost
    o 20% menší spotřeba energie

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

počet chlazených 
nápojů

Tepelný spád Δt 
(°C)

výtlak
dochlazovací 

pumpy (m)

počet/ délka 
chladicí smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

soda as-110
green line 1/3 890 110 2+soda 10 6 2/16 220-240V 50Hz~1 943 4,10 39,5

 422  612 

 474 

soda as-110, 110 green line

 422  612 

 474 
soda as-110, 110

green line
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Externí výrobník sodové vody je profesionální zařízení ur-
čené k výrobě sodové vody mísením pitné vody
a CO2.

Zařízení je určené pro připojení k průtokovému chladiči 
a výčepnímu stojanu.

Snadné a cenově nenáročné řešení na příklad pro re-
staurace či jinou provozovnu, ve které čepujete nápoje 
a chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní perlivou vodu.

Výrobník je schopen produkovat 40 l sodové vody za jed-
nu hodinu.

Externí výrobník sodové vody překvapí 
svou jednoduchostí, malými rozměry 
a spolehlivostí.

Použité materiály splňují 
nejvyšší požadavky hygi-
enických norem a jsou 
zárukou dlouhé život-
nosti tohoto výrobní-
ku sodové vody.

EXTERNÍ VÝROBNÍK 
perlivé vody

NOVINKA

produktový model Chladící výkon 
kompresoru

(Hp)

Chladící výkon 
kompresoru

(W)

Maximální chladící 
výkon (l/hod)
To 0°C/Tk 45°C

Průběžný Výkon
(l/hod)

počet chlazených 
nápojů

počet kohoutů
(ks)

délka chladicí 
smyčky

(m)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

Typ chladiva
R134a/ R290

externí výrobník 
perlivé vody - - 40 - soda - - 220-240V 50Hz~1 345 1,50 10,0 -

 42
 

 326 

 281 
 167 

externí výrobník perlivé vody

externí výrobník 
perlivé vody



VÝČEPNÍ STOJANY lindr

Pestrá řada výčepních stojanů ur-
čených k čepování piva a propojení s 

podstolovými pivními chladiči. Stojany 
se odlišují nejen designem, ale také po-

čtem výčepních kohoutů.
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7372

stojan lindr
naked
naked one
počet kohoutů:
1

Specifikace:
• nerezové provedení
• připojení - vstup 8 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický/ pákový
• medailon- světelný Ø 69 / 82 mm

barevné provedení:
• leštěná nerez
• pískování

kohout lindr/ dřevo

nerezpískování

základní verze

dřevěný medailon

světelný medailon

 74
  60 

 82 

 28
9 

 41
1 

 46
3 

 20
7 

 24  24 

 60 

 74
 

 82 

 28
9 

 41
1 

 46
3 

 20
7 

stojan lindr naked stojan lindr naked one
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7574

stojan lindr
cold bridge 4

počet kohoutů:
4 

Specifikace:
• originální řešení dochlazení pivního vede-

ní k jednotlivým kohoutům
• nerezové provedení
• připojení - vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický/ pákový
• medailon - světelný Ø 69 / 82 mm

barevné provedení:
• leštěná nerez
• pískování

kohout pákový

nerezpískování

NOVINKA

světelný medailon

kohout lindr

 37
3 

 570 

 48 

 150  150  150 

 34
8 

 59
9 

stojan lindr cold bridge 4



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

vý
če

pn
í s

to
ja

ny
 

7776

stojan lindr
cold bridge 6-8

počet kohoutů:
6 - 8 

Specifikace:
• originální řešení dochlazení pivního vede-

ní k jednotlivým kohoutům
• nerezové provedení
• připojení - vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický/ pákový
• medailon - světelný Ø 69/ 82 mm

barevné provedení:
• leštěná nerez
• pískování

kohout pákový

nerezpískování

NOVINKA

světelný medailon

kohout lindr

 60  750  60 

 48 

 37
3 

 34
8 

 59
9 

 150  4 x 150 

 37
3 

 60  1050  60 

 48 

 34
8 

 59
9 

 150  6 x 150 

stojan lindr cold bridge 6-8
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7978

stojan lindr
cold bridge 10-12

počet kohoutů:
10 - 12

Specifikace:
• originální řešení dochlazení pivního vede-

ní k jednotlivým kohoutům
• nerezové provedení
• připojení - vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický/ pákový
• medailon - světelný Ø 69 / 82 mm

barevné provedení:
• nerez

kohout pákový

nerez

NOVINKA

 36
0 

 66  66  1350 

 60 

 34
8 

 59
9 

 150  8 x 150 

 36
0 

 66  1650  66 

 60 

 34
8 

 59
9 

 150  10 x 150 

stojan lindr cold bridge 10-12

světelný medailon

kohout lindr
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8180

stojan
LINDR TUBE

kohout pákový

počet kohoutů:
1
 
Specifikace:
• nerezové provedení
• připojení - vstup 8 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický/ pákový
• medailon - dřevěný/ světelný/ atypický/ 

klasický/ bez

barevné provedení:
• leštěná nerez
• pískování

nerezpískování

NOVINKA

základní verze

dřevěný medailon

světelný medailon

 24 
 40 
 22  28

3 
 37

8  45
5 

 19
5 

stojan lindr tube s plaketou
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8382

stojan
LINDR grand T 3

počet kohoutů:
3
 
Specifikace:
• snadná kompletace - klik klak systém
• jednoduchý způsob zapojení pythonu - 

D7/ D10
• nerezové provedení

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický/ pákový
• designové doplňky - dřevo/ plast
• medailon - klasický/ světelný Ø 69/ 82mm 

/ bez

barevné provedení:
• leštěná nerez

kohout pákový

nerez

NOVINKA

základní verze

světelný medailon

kohout lindr/ ergo

 90,5 

 90,5 

 44
9 

 406 

 53
6 

 102 

 150  150 

 31
2 

stojan lindr grand 3
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stojan
LINDR grand T 5

počet kohoutů:
5
 
Specifikace:
• snadná kompletace - klik klak systém
• jednoduchý způsob zapojení pythonu - 

D7/ D10
• nerezové provedení

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický/ pákový
• designové doplňky - dřevo/ plast
• medailon - klasický/ světelný Ø 69/ 82mm 

/ bez

barevné provedení:
• nerez

kohout pákový

nerez

NOVINKA

 90,5 

 90,5 

 44
9 

 706 

 53
6 

 102 

 31
2 

 150  3 x 150 

               Stojan lindr grand 5

kohout lindr/ dřevo

světelný medailon

základní verze
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stojan
LINDR T 2

počet kohoutů:
2/ 1 tělo
 
Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický
• plakety
• světelná reklama

barevné provedení:
• provedení nerez/ barevné odstíny

plakety

nerezpvd

světelná reklama

 260 

 48 
 90 
 70 

 100  100 

 32
9 

 44
0  53

4 

stojan lindr t2
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stojan
LINDR T 3

počet kohoutů:
3/ 1 tělo
 
Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický
• plakety
• světelná reklama

barevné provedení:
• provedení nerez/ barevné odstíny

 PLAKETy

nerezpvd

světelná reklama

 260 

 48 
 90 
 70 

 32
9 

 44
0  53

4 

 100  100 

stojan lindr t3
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9190

stojan
LINDR T 4

počet kohoutů:
4/ 1 tělo
 
Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický
• plakety
• světelná reklama

barevné provedení:
• provedení nerez/ barevné odstíny

plakety

nerezpvd

 130  230 

 48 
 90 
 70 

 32
9 

 44
0  53

4 

 100  100  100 

stojan lindr t4 stojan lindr t4/2

světelná reklama
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9392

stojan
LINDR T 5

počet kohoutů:
4 nebo 5/ 1 tělo
 
Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický
• plakety
• světelná reklama

barevné provedení:
• provedení nerez/ barevné odstíny

t5/ 4 koh

nerezpvd

 460 

 48 
 90 
 70 

 100  3 x 100 

 32
9 

 44
0 

 53
4 

 460 

 48 
 90 
 70 

 100 
100 

 32
9 

 44
0 

 53
4 

stojan lindr t5 stojan lindr t5/ 4koh

t5 plakety

světelná reklama

t5/4 koh 
plakety
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9594

stojan
LINDR T 6

počet kohoutů:
6/ 1 tělo
 
Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický
• plakety
• světelná reklama

barevné provedení:
• provedení nerez/ barevné odstíny

plakety

nerez

světelná reklama 

 290  420 

 48 

 90 
 70 

 32
9 

 44
0 

 53
4 

 130  4 x 130 

stojan lindr t6
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9796

stojan
LINDR T 8

počet kohoutů:
6 nebo 8/ 2 tělo
 
Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8/ 10 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický
• plakety
• světelná reklama

barevné provedení:
• provedení nerez/ barevné odstíny

T8/ 6 kohoutů

nerez

t8 plakety

světelná reklama

t8/ 6 kohoutů
plakety

 130  500  130 

 32
9 

 44
0  53

4 

 48 
 90 
 70 

 100  6 x 100 

 130  500  130 

 48 
 90 
 70 

 32
9 

 44
0  53

4 

 200  3 x 100  200 

stojan lindr t8,  t8/ 6koh
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9998

stojan
LINdr soudek

počet kohoutů:
1-2-3/ 1 tělo
 
Specifikace:
• dochlazovací smyčka nerez
• vstup 8 mm nerez

Varianty příslušenství:
• kohout - klasický

barevné provedení:
• provedení nerez
• dub

nerez

1 kohout

3 kohouty

2 kohouty

 48 
 90 
 70 

 100  100 

 32
7  31

4 
 50

4 

 246 

stojan lindr soudek



PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝČEPNÍM 
ZAŘÍZENÍM

Příslušenství a další komponenty vý-
čepních zařízení, které jsou nutné k jeho 
provozu nebo usnadňují či vylepšují jeho 
použití. Zahrnují narážecí hlavy na pivní 
sudy, kohouty, hadice, spojovací ma-

teriál nebo vzduchové kompresory.
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Výčepní kohout je koncovým zařízením výčepního zařízení. Je to součást 
výčepního zařízení určená k regulaci pěny a průtoku piva. Výčepní kohouty 
se vyrábí v různých tvarech a provedeních.

VÝcEPNÍ
KOHOUTY LINDR

nerezpvd

VÝČEPNÍ KOHOUT CHROMOVÝ POVRCH 
S KOMPENZÁTOREM

   Specifikace: 
• provedení chrom
• nerezový vývod
• s logem LINDR
• závit 35 - 55 - 65mm / 5/8”
• kompenzátor

VÝČEPNÍ KOHOUT pvd POVRCH 
S KOMPENZÁTOREM

   Specifikace:
• provedení PVD
• nerezový vývod
• s logem LINDR
• závit 35 - 55 - 65mm / 5/8”
• kompenzátor

VÝČEPNÍ KOHOUT NEREZOVÝ 
S KOMPENZÁTOREM

   Specifikace:
• provedení nerez
• nerezový vývod
• s logem LINDR
• závit 35 - 55 mm / 5/8”
• kompenzátor

35mm

55mm

65mm
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Párty pípa je cestovní výčepní zařízení pro čepování piva z KEG sudu. Pár-
ty pípy se používají převážně tam, kde není možný přístup k elektřině nebo 
v místech s nízkou okolní teplotou při které pivo není potřeba chladit. Párty 
pípa se šroubuje přímo na naražeč.

párty pípa s ruční pumpou

   Specifikace: 
• mosazné tělo
• ruční pumpa
• závit 5/8”

párty pípa
s rucní pumpou

mosaz

s naražečem

pumpa
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Naražeč slouží k narážení piva z KEG sudů. Používáme několik typů narážecích 
hlav. Narážecí hlava S-typ (bajonet), A-typ (plochá), M-typ (kombi), G-typ. Nej-
častěji používanou narážecí hlavou je bajonet potom plochá a nejméně rozšířená 
je hlava kombi.

naražece
lindr
micro matic
dsi

mosaz

NARAŽEČ LINDR  S-TYP, BAJONET

   Specifikace: 
• Bajonet
• mosazné tělo
• nerezový trn
• závit 2 x 5/8”

NARAŽEČ LINDR a-typ, PLOCHÝ

   Specifikace:
• Plochý
• mosazné tělo
• nerezový trn
• závit 2 x 5/8”

NARAŽEČ LINDR m-typ, KOMBI

   Specifikace:
• Kombi
• mosazné tělo
• nerezový trn
• závit 2 x 5/8”

NARAŽEČ LINDR g-TyP

   Specifikace:
• Kombi
• mosazné tělo
• nerezový trn
• závit 2 x 5/8”

s-typ, bajonet

A-typ, plochý

M-typ, kombi

g-typ
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Plnička LINDR 5l soudků je určena pro jednoduché plnění 5l soudků 
pivem a pouze pro spotřebitelské použití. 

plnička LINDR NA 5L SOUDKY

   Specifikace:
• Adaptér - soudek tělo 
• JG kohout 9,5 mm 
• JG klip 9 mm 
• JG adaptér F3/4x1/4 
• JG spojka šroub 3/8x1/4 
• Těsnění pro adaptér 5l soudku 

plnicka lindr
na 5l soudky

adaptér na 5l 
soudky

ADAPTÉR LINDR NA 5L SOUDKY

   Specifikace: 
• nerezové tělo
• nápoj 9.5mm rychlospojka
• tlakování 8.0 mm rychlospojka 

Adaptér na 5l soudek piva - pomocí tohoto adaptéru můžete 
čepovat a chladit pivo z 5l soudků přes pivní chlazení.

s-typ, bajonet

A-typ, plochý

M-typ, kombi

g-typ

plnička KEG sudu

   Specifikace: 
• typy naražeče: S-typ (bajonet), A-typ (plochý), 

M-typ (kombi), G-typ, KEY-KEG
• nerezový naražeč DSI
• závit 3x 5/8”
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Sanitace a čistota pivního vedení je jedním ze základních kamenů správně 
natočeného piva. Doporučujeme pravidelně proplachovat a provádět sani-
taci vašeho výčepního zařízení. Jediná bakterie může pivo během několika 
hodin změnit na nepoživatelné a tak Vám zkazit Vaši pivní akci.

sanitace SANITAČNÍ ADAPTÉRY

   Specifikace:
• pro čištění tlakem vody
• S-typ (bajonet), A-typ (plochý), 

M-typ (kombi), G-typ, KEY-KEG
• mosazné tělo
• připojení 1/2“ hadice

sanitační
kartáč

s naražečem

SANITAČNÍ SADY

   Specifikace: 
• plastový soudek
• kovová hlava
• sanitační roztok
• kartáč na kohouty
• kartáč na naražeč
• sanitační kuličky
• klíč na kohouty LINDR
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SANITAcNÍ PrÍSTROJ 
lindr SP

LINDR SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP PROFI

Zařízení je určeno k profesionální mechanicko – che-
mické sanitaci nápojových cest.

Silné tlakové čerpadlo o výkonu 12 atm.zajistí dokonalé 
vyčištění dlouhého pivního vedení i s převýšením.

Vhodné pro sanitaci hospod i restaurací s tankovým pi-
vem.

Samozřejmostí je funkce řízeného přisávání vzduchu a 
reverzace proudění čistícího roztoku či vody.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienic-
kých norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto 
přístroje.

LINDR SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP 80

Zařízení SP 80 je určeno k čištění nápojových vedení 
tlakem vody a  vzduchovou vibrací.

Hlavní součástí zařízení je tlaková pumpa umístěná 
v  nerezovém plášti.

Mechanicko - chemické (použitím sa-
nitační kuličky a chemického roztoku), 
chemické (s chemickým roztokem).

Madlo umístěné na vrchní části přístroje 
umožňuje snadnější manipulaci.

Sanitační přístroj je vyroben z nerezové 
oceli.

Použité materiály splňují nejvyšší požadav-
ky hygienických norem a jsou zárukou dlou-
hé životnosti tohoto přístroje.

nerez

produktový model Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

sp 80 220-240V 50Hz~1 115 0,50 5,0

sp profi 220-240V 50Hz~1 414 1,80 11,5

sp profi

sp profi

sp 80

 42
 

 215 

 64 

 174 
 318 

 24 

 60 

 215 

 174  150 

sp profi sp 80
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mini kompresor
lindr vk

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR VK LINDR 15, 30

Konstrukčně ojedinělý a spolehlivý kompresor s pře-
kvapujícím výkonem.

Velmi malé rozměry a minimální  hmotnost usnadňují 
manipulaci a použití.

Plynulá regulace tlaku 0-3 bar, snadná    obsluha a jed-
noduché připojení  pomocí  JG spojky.

Molekulový filtr u nasávání zaručuje čistotu výstupního 
vzduchu.

Kompresor je vyráběn ve dvou verzích:

VK LINDR 15 je  vhodný  zdroj  tlaku  k  chladičům  do  
výkonu 40 l za  hodinu.

VK LINDR 30 je vhodný zdroj tlaku k chladičům do výko-
nu 140 l za hodinu.

nerez

produktový model Výkon
(l/hod)

Regulace vzduchového 
kompresoru

(bar)

Napětí Příkon
(W)

Jmenovitý proud
(A)

Hmotnost Netto
(kg)

vk 15 40 regulace 1-3,4 220-240V 50Hz~1 92 0,40 4,5

vk 30 140 regulace 1-4,2 220-240V 50Hz~1 115 0,50 4,5

pohodlné 
madlo

 
2 4 

 20
4 

 151  225 

vk 15, 30



Tento zajímavý komplex vznikl z myšlenek pana 
Miloše Lindra, který se narodil  a  žije  v obci Mža-
ny. Smyslem této  investičně náročné stavby, které 
se stala kulturním i společenským centrem, je naše 
snaha oživit okolní region, povznést kredit obce 
a též vám poskytnout vco největší míře pohodu, od-
počinek a uvolnění.

Pohodlné  pokoje  dodržují  osobitý  styl celého  ob-
jektu  pivovaru  a  restaurace. Jsou nadmíru kom-
fortní a dobře vybavené. Pivovarskou atmosféru si 
můžete zdokonalit využitím luxusního apartmánu  
s  lůžkem  v  dřevěném  sudu.

Domácí kuchyně ve své skutečné podobě. Záleží 
nám především na kvalitě surovin, které nakupuje-
me vco největší míře zlokálních zdrojů. Vše připra-
vujeme votevřené kuchyni před vašimi zraky.

Ozdravný účinek koupele v pivu je znám již od sta-
rověku. 

Kuželna, tenisové hřiště, horolezecká stěna, zimní 
kluziště nebo posilovna. 

Současně jsme nechali zrestauro-
vat původní oponu z dvacátých let 
minulého století, kterou může-
te spatřit nad jevištěm.

PIVOVAR LINDR
MŽANY

www.lindr-pivovar.cz

Domluvte si osobní schůzku. Provedeme vás po na-
šem výrobním závodě v Sadové, představíme naše 
novinky a můžete si dopřát krásně strávené chvíle 
v našem Pivovaru LINDR.



420 495 447 239
420 495 425 085
info@lindr.cz
www.lindr.cz

sadová 132, cz 50315 nechanice
ceská republika


