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SPOLEČNOST

COMPANY

COMPANY

Psal se rok 1992, kdy pan Miloš Lindr
zakládal výrobní a servisní firmu 
v oboru chladicí a výčepní techniky. 
Díky několika letům poctivé práce 
a  naslouchání požadavkům našich 
zákazníků rychle vyrostl z malé ro-
dinné firmy přední český výrobce 
výčepní techniky, společnost Lindr.
I v současnosti, kdy firma nabízí 
zajímavou práci více než stovce za-
městnancům s vlastním uceleným 
výrobním programem, se společ-
nost Lindr hlásí k vizím rodinné fir-
my s ryze českým kapitálem.

In 1992, Mr. Miloš Lindr founded a 
production and service company in 
the field of dispensing and cooling 
systems. Thanks to several years of 
hard work and because of meeting 
its customer‘s requirements, a small 
family business changed quickly 
into the Lindr company, a leading 
Czech manufacturer of dispensing 
systems.
Also nowadays, with the company 
offering interesting jobs to more 
than one hundred people, and hav-
ing its own complete production 
program, Lindr still proclaims the vi-
sions of a family business, built with 
purely Czech capital.

Im Jahre 1992 hat Herr Miloš Lindr
die Produktions und Service - 
Firma im Bereich der Kühl und 
Schank-technik gegründet. Dank 
Jahren redlicher Arbeit sowie Er-
füllung der Anforderungen seitens 
unserer Kunden wurde aus der klei-
nen Familienfirma der führen der 
Hersteller für Schank-technik, die 
Gesellschaft Lindr.
Zurzeit bietet die Firma Lindr eine 
interessante  Arbeitsgelegenheit 
mehr als hundert Angestellte an, 
hat ein komplexes  Produktions 
Programm und bekennt sich zu den 
Visionen einer Familienfirma mit ei-
nem rein tschechischen Kapital.
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DESIGN

DESIGN

DESIGN

Již od svého vzniku si firma Lindr razí 
vlastní cestu s vlastními originálními 
výrobky, jak po stránce technické, 
tak po stránce vlastního nezaměni-
telného designu. Použitím kvalitní 
leštěné nerez oceli s kombinací pří-
rodního tvrdého dřeva v luxusní ob-
lasti výčepní techniky vznikají zcela 
originální a nestárnoucí detaily.

Since the beginning , Lindr has been 
going its own way with its own orig-
inal product, both on the technical 
side and its irreplaceable unique  
design. Using a high quality pol-
ished stainless steel in combination 
with natural hardwood leads to en-
tirely original and ageless details.

Bereits seit der Entstehung bahnt 
sich die Firma Lindr ihren eigenen 
Weg durch Originalerzeugnisse, so-
wohl in der technischer Hinsicht, als  
auch hinsichtlich des sehr eigenen 
und unverwechselbaren Designs. 
Aufgrund der Verwendung von 
hochwertigem geschleiftem Stahl  
in Kombination mit Natürlichem  
Hartholz  entstehen  im Bereich  der  
Schanktechnik Originale und alte-
rungsbeständige Details.
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INOVACE

INNOVATIONS

INNOVATION

Myšlenky a inovace společnosti Lindr 
dosahují velkých úspěchů na českém, 
evropském i světovém trhu. Vývoj a ino-
vace ve společnosti Lindr má vždy na 
paměti požadavky a zkušenosti zákazní-
ků, při své práci věnuje maximální důraz 
na udržení nejlepšího poměru výkon/ 
kvalita/ design/ cena.
Každoročně firma obohacuje trh zce-
la originálními novinkami. V současné 
době má firma Lindr nejširší sortiment 
suchých pivních chladičů a chladičů nej-
menších rozměrů v daném výkonu na 
evropském trhu.

Both ideas and innovations of Lindr have 
been highly successful on the Czech, 
European and world markets. Lindr’s 
development and innovations always 
includes the requirements and experi-
ence of its customers, and the company 
keeps the best ratio of performance / 
quality / easiness/ design / price.
Every year the company enriches the 
market with entirely original innova-
tions. At present, Lindr has the widest 
range of dry beer coolers and of cool-
ers with the smallest dimensions as for 
the given performance on the European 
market.

Die Ideen und Innovationen der Ge-
sellschaft feiern Erfolge sowohl auf 
dem tschechischen als auch auf dem 
weltweiten Markt. Die Entwicklung 
und Innovationen beachten jeweils die 
Erfahrungen und Anforderungen der 
Kunden, bei unserer Arbeit legen wir 
maximalen Wert auf die Erhaltung ei-
nes ausgeglichenen Verhältnisses von 
Leistung/ Qualität/ Einfachheit/ Design/ 
Preis. Jedes Jahr bereichert unsere Fir-
ma den Markt durch Originalneuheiten. 
Zurzeit verfügt die Firma über das brei-
teste Sortiment an trockenen Bier-küh-
lern und Kühlern mit den kleinsten Ma-
ßen in der gegebenen Leistung die auf 
dem europäischen Markt zu finden sind.
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KVALITA

QUALITY

QUALITÄT

4 CZE

Společnost Lindr si je vědoma kvali-
ty českého piva a pivní kultury.
Abychom se tímto světovým primá-
tem mohli i nadále pyšnit a pozved-
nout tuto kvalitu našimi výrobky, 
používá firma Lindr pouze certifiko-
vané materiály a suroviny splňující 
ty nejvyšší požadavky hygienických 
a CE norem zaručující vysokou kva-
litu, spolehlivost, dlouholetou život-
nost a nestárnoucí hodnotu.

Lindr is aware of the quality of Czech 
beer and of the beer culture. 
In order to be proud of this world 
top position, and to increase this 
quality with our products, Lindr has 
been using only certified materi-
als and raw materials meeting the 
strictest demands for the hygiene 
and CE standards, which guarantee 
high quality,reliability, long working 
life and ageless design.

Die Gesellschaft ist sich der Qualität 
des tschechischen Bieres sowie der 
Bierkultur bewusst. Um mit diesem 
Weltprimat auch weiterhin prunken 
und dessen Qualität durch unsere 
Produkte unterstützen zu können, 
verwenden wir nur zertifizierte Ma-
terialien und Rohstoffe, welche die 
strengsten Anforderungen der hygi-
enischen und CE-Normen erfüllen, 
hochwertige Qualität, Verlässlich-
keit, lange Betriebsbrauchbarkeit 
und einen alterungsbeständigen 
Wert Garantieren.



KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
DRY CONTACT BEER COOLERS
TROCKEN - KÜHLER

PYGMY 20, 20/K  PYGMY 25, 25/K   PYGMY 30/K profi   KONTAKT 40, 40/K, 40/Kprofi, 40/K GREEN LINE  
KONTAKT 70, 70/K     KONTAKT 115 GREEN LINE, 115/K GREEN LINE, 115/R GREEN LINE

LUXUSNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
LUXURIOUS DRY BEER COOLERS
LUXUS  TROCKEN - KÜHLER

PYGMY 25/K EXCLUSIVE 1koh/2koh     KONTAKT 55, 55/K profi     SOUDEK 1/8HP     SOUDEK 30/K     
SOUDEK 50, 50/K     

VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ – PODSTOLOVÉ, CONTACT WATER POWER 
UNDERCOUNTER COOLERS, CONTACT WATER POWER
UNTERTHEKEN - WASSERKÜHLER, CONTACT WATER POWER

CWP 100     CWP 200 GREEN LINE, 300 GREEN LINE     CWP mobil 200 GREEN LINE, 300 GREEN LINE  

VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ – PODSTOLOVÉ / STOLOVÉ
UNDERCOUNTER COOLERS / OVERCOUNTER COOLERS
UNTERTHEKEN - WASSERKÜHLER 

AS - 110, 160    INOX TROPICAL     AS - 40, 45, 80, 110        AS - 160 GREEN LINE, 200 GREEN LINE

GREEN LINE CHLADIČE
GREEN LINE COOLERS
GREEN LINE KÜHLER
CWP 200 GREEN LINE, 300 GREEN LINE     CWP mobil 200 GREEN LINE, 300 GREEN LINE      
AS - 160 GREEN LINE, 200 GREEN LINE      KONTAKT 40/K GREEN LINE, 115 GREEN LINE, 115/K 
GREEN LINE, 115/R GREEN LINE       

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY
COOLERS FOR SODA AND WATER
DURCHLAUFKÜHLER WASSER / SODA

SODA ELEGANCE     SODA ELEGANCE TOWER     SODA PYGMY     SODA AS - 45      
VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ

VÝČEPNÍ KOHOUTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
TAPS AND ACCESSORIES
ZAPFHÄHNE UND VENTILE, ZUBEHÖR
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VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VINAŘE
DISPENSE EQUIPMENT FOR WINEMAKERS 
ZAPFANLAGEN FÜR DIE WEINKELLEREI

PYGMY 25/K EXCLUSIVE 1koh/2koh     SOUDEK 50, 50/K 3koh     CWP 300  V     SOUDEK      
DNO SUDU Strana 57

VÝČEPNÍ STOJANY
DISPENSE TOWERS
SCHANKSÄULEN

Strana 81

Ucelení nabídky chladičů
Comprehensive range of coolers 
Komplettes Angebot der Kühler 



Chladivo

Chladivo
1x

20 ANO/NE 1 32.8

0-2 1 2-6 R134a

11.5 8.0 R290180 x 420 
x 300

Výkon (l/h.)
Output (l/h.)
Leistung (l/h.)
To 0 °C / Tk 50 °C

Vzduchový kompresor (bar)
Air compressor (bar)
Luftkompressor  (bar)

Počet nápojů (ks)
Number of beverages (pcs)
Anzahl der Getränke

Váha (kg) 
Weight (kg) 
Gewicht (kg)

Ledová banka (kg)
Ice bank (kg)
Eisbank (kg)

Výkon chladicího kompresoru (Hp)
Unit power (Hp)
Leistung des Motors (Hp) 

Počet chlazených nápojů (ks)
Number of cooled beverages (pcs)
Anzahl der gekühlten Getränke

Chladivo
Refrigerant
Kühlmittel 

Délka chladicí smyčky (m)
Length of cooling coils (m)
Länge und Anzahl der 
Kühlschleifen (m)

Výtlak dochlazovací pumpy (m)
Recirkulační pumpa (m)
Displacement of water pump (m)
Recirculation pump (m)
Auftrieb der Pumpe (m) 
Die Umwälzpumpe (m)

Rozměry
Dimensions
Maße
(w x h x d ) in mm

Chladivo
Refrigerant
Kühlmittel 

W kw

6 CZE

Rozsah regulovaného tlaku (bar)
Pressure regulation range (bar)
Druckregelbereich (bar)

Izolace (mm)
Insulation (mm)
Isolation (mm)

Příkon (W)
Power (W)
Leistungsaufnahme (W)

Výkon ohřevu (kW)
Heating capacity (kW)
Heizleistung (kW)

0-3 45.0 1035 2

V/ Hz

Objem nádrže (l)
Tank capacity (l)
Tankvolumen (l)

Hlučnost (dB)
Noise level (dB)
Lärmpegel (dB)

Napětí / frekvence (V/Hz)
Voltage / Frequency (V/Hz)
Spannung / Frequenz (V/Hz)

20 1 230/50



KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

Váha (kg) 
Weight (kg) 
Gewicht (kg)

Chladivo
Refrigerant
Kühlmittel 

Chladivo
Refrigerant
Kühlmittel 

7 CZE

Výkon ohřevu (kW)
Heating capacity (kW)
Heizleistung (kW)
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1x
Chladivo

V/ Hz

8 CZE
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Pivní chlazení PYGMY 20 je určeno 
k profesionálnímu chlazení stáčení 
a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v domácím prostředí a men-
ších zahradních party.
PYGMY 20 výkonem 15-20 l/hod. a 
malými rozměry tvoří špičku mezi 
domácími stolními chladiči.
Chladící výkon průběžný 15-20 l/h. 
(30-40 kvalitně vychlazených piv 
během 1 hodiny).
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalitně 
vychlazené pivo je připraveno v 
thermobloku již po 2-4 min. od za-
pnutí přístroje.

Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Chladiče řady PYGMY a PYGMY/K byly označeny odbornou ve-
řejností jako pivní chladiče do 20 l/hod. s nejlepším poměrem 
ceny/ výkonu/ kvality/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
PYGMY 20

267

230/50



1x
Chladivo

9 CZE

VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

2.7 bar

Stolní kontaktní chladič piva
PYGMY 20/K

R134a 11.5

1
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ANO
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Pivní chlazení PYGMY 20/K je 
určeno k profesionálnímu chlazení, 
stáčení a podávání kvalitně vychla-
zeného piva v domácím prostředí  
a menších zahradních party.
PYGMY 20/K výkonem 15-20 l/hod. 
a malými rozměry tvoří špičku mezi 
domácími stolními chladiči.
Chladící výkon průběžný 15-20 l/h.
(30-40 kvalitně vychlazených piv 
během 1 hodiny).
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalitně 
vychlazené pivo je připraveno v 
thermobloku již po 2-4 min. od    za-
pnutí přístroje.

Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Tento chladič je vybaven tichým vestavěným, velice kvalitním 
vzduchovým minikompresorem, který obsahuje tlumič a mo-
lekulový filtr nasávaného vzduchu.
Vzduchový systém je plně automatický a nastaven na pracov-
ní  tlak  2.7 bar.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Chladiče řady PYGMY a PYGMY/K byly označeny odbornou ve-
řejností jako pivní chladiče do 20 l/hod. s nejlepším poměrem 
ceny/ výkonu/ kvality/ rozměru.
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Pivní chlazení PYGMY 25 je určeno 
k profesionálnímu chlazení,stáčení 
a podávání kvalitně vychlazeného 
piva v domácím prostředí zahra-d-
ních party a drobném komerční-
mu využití.
PYGMY 25 svým výkonem 20-30 l/
hod. a malými rozměry je špičkou 
mezi domácími stolními chladiči.
Chladící výkon průběžný 25-30 I/h. 
(40-60 kvalitně vychlazených piv 
během 1 hodiny).
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje min. energe-
tickou náročnost a kvalitně vychla-
zené pivo. Thermoblok s vysokou 
energetickou kapacitou je připra-

ven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 2-4 min. po 
zapnutí přístroje. Pokud je termostat v poloze max., thermob-
lok dokáže akumulovat (cca 10 min.) velké množství energie, 
které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv v řadě za 
sebou.
Chladící technologie Lindr je o 45 %výkonnější než její elek-
trický příkon.
Nápoj je chlazen až po výčepní kohout.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.
Chladiče řady PYGMY a PYGMY/K byly označeny odbornou ve-
řejností jako pivní chladiče do 30 I/hod. s nejlepším poměrem 
ceny/ výkonu/ kvality/ rozměru.
Nejmenší pivní chladič v daném výkonu.

Stolní kontaktní chladič piva
PYGMY 25

W

V/ Hz

267

230/50
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Chladivo
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VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

2.7 bar

Stolní kontaktní chladič piva
PYGMY 25/K

R134a 13.5
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Pivní  chlazení  PYGMY  25/K  je
určeno k profesionálnímu chlazení, 
stáčení a podávání kvalitně vychla-
zeného piva v domácím prostředí, 
zahradních party a drobném ko-
-merčním využití.
PYGMY 25/K svým výkonem 20-30 
I/hod. a malými rozměry je špickou 
mezi domácími stolními chladiči.
Chladící výkon průběžný 25-30 I/h.
(40-60 kvalitně vychlazených piv 
během 1 hodiny).
Moderní kompresorová chladící 
jednotka Lindr využívá vstupní 
energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost a kvalit-
ně vychlazené pivo. Thermoblok s 
vysokou energetickou kapacitou 

je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 2-4 
min. pozapnutí přístroje. Pokud je termostat v poloze max., 
thermoblok dokáže akumulovat (cca10min.) velké množství 
energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv 
v řadě za sebou.
Tento chladič je vybaven tichým vestavěným, velice kvalitním 
vzduchovým kompresorem, který obsahuje tlumič a moleku-
lový filtr nasávaného vzduchu.
Chladící technologie Lindr je o 45 %výkonnější než její elek-
trický příkon.
Nápoj je chlazen až po výčepní kohout.
Vzduchový systém je plně automatický a nastaven na pracov-
ní tlak 2.7 bar.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Nejmenší pivní chladič v daném výkonu s vestavěným vzdu-
chovým kompresorem.
Chladiče řady PYGMY a PYGMY/K byly označeny odbornou ve-
řejností jako pivní chladiče do 30 I/hod. s nejlepším poměrem 
ceny/ výkonu/ kvality/ rozměru.
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Chladivo
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48

VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

1-3 bar

R134a 15.5

1

19.7

1-3

1/8

35

PYGMY 30/K profi svým výkonem 
25-30 l/hod., malými rozměry a 
vzduchovým systémem s regulací 
otevírá nové možnosti v domácím i 
profesionálním komerčním využití.
Chladící výkon průběžný 25-30 l/
hod., max. 35l/ hod. (50-70 kvalit-
ně vychlazených piv během 1 ho-
diny).
Chladič je vybaven ojedinělým sys-
témem tichého vestavěného kva-
litního vzduchového kompresoru, 
který obsahuje tlumič, molekulový 
filtr nasávaného vzduchu a přede-
vším regulátor pracovního tlaku 
včetně manometru. Pomocí regu-
látoru lze nastavit a přesně seřídit 
tlak vzduchu v rozmezí 1-3 bary.
Moderní kompresorová chladící 

jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu 
na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. 
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Madlo umístěné na vrchní části chladiče umožňuje snadnější 
manipulaci.
Chladiče řady PYGMY byly označeny odbornou veřejností jako 
pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kvality/ 
rozměru.

W

V/ Hz
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Stolní kontaktní chladič piva
PYGMY 30/K profi



1x
Chladivo
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35-40 l/hod., malými rozměry ote-
vírá nové možnosti v profesionál-
ním komerčním využití. Kontakt 
40/K v tomto jednokohoutovém  
provedení výrazně navyšuje výkon 
pomocí 28m dlouhé chladící smyč-
ky.
Chladící výkon průběžný 35-40  
l/hod. max. 50l/hod. (70-100 kva-
litně vychlazených piv během 1 
hodiny).
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 
tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu.
Vzduchový systém je plně automa- 

tický a nastaven na pracovní tlak 2.3 - 2.7 baru.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v   thermobloku již po 5-8 min. od zapnutí pří-
stroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohot  chladiče.
2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 40/K - 1 kohout
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KONTAKT 40 svým výkonem 35-
40 l/hod., malými rozměry otevírá 
nové možnosti v profesionálním 
komerčním využití.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod. max. 50l/hod. (70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1 ho-
diny).
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalit-
ně vychlazené pivo je připraveno 
v  thermobloku již po  5-8 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 snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 40
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KONTAKT 40/K svým výkonem 35-
40 l/hod., malými rozměry a vzdu-
chovým systémem otevírá nové 
možnosti v profesionálním komerč-
ním využití.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod. max. 50 l/hod.(70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1 ho-
diny).
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 
tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu.
Vzduchový systém je plně automa- 
tický a nastaven na pracovní tlak 
2.3 - 2.7 baru.
Moderní kompresorová chladící 

jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu 
na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. 
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický 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 snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 40/K
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VZDUCHOVÝ
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1-3 bar

KONTAKT 40/K profi svým výko-
nem 35-40 l/hod., malými rozměry 
a vzduchovým systémem s regulací 
otevírá nové možnosti v profesio-
nálním komerčním využití.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod. max. 50 l/hod. (70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1  ho-
diny).
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 
tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu a především regulátor 
pracovního tlaku včetně mano-
metru. Pomocí tohoto regulátoru 
si může uživatel nastavit a přesně 
seřídit potřebný tlak vzduchu pro 

daný nápoj v rozmezí 1-3 bary.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v thermobloku již po 5-8 min. od zapnutí pří-
stroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický 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 snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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Stolní kontaktní chladič piva
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Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 40/K
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KONTAKT 40/K svým výkonem 
35-40 l/hod., malými rozměry a 
vzduchovým systémem otevírá 
nové možnosti v profesionálním 
komerčním využití.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod. max. 50 l/hod.(70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1  ho-
diny).
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 
tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu.
Vzduchový systém je plně automa- 
tický a nastaven na pracovní tlak 
2.3 - 2.7 baru.
Moderní kompresorová chladící 

jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu 
na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. 
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický 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 snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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KONTAKT 70/K je profesionální 
chlazení určené k výdeji kvalitně 
vychlazeného piva v komerčním 
využití jako mobilní výčep. Kontakt 
70/K v tomto jednokohoutovém 
provedení výrazně navyšuje výkon 
pomocí 28m dlouhé chladící smyč-
ky.
Chladící výkon průběžný 60-80 l/
hod., maximální 90 l/hod.
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 
tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu.
Vzduchový systém je plně automa- 
tický a nastaven na pracovní tlak 
2.3 - 2.7 baru.

Moderní kompresorová chladící jednonotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v thermobloku  již po 5-10 min. od zapnutí pří-
stroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 70/K - 1 kohout

VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

2.7 bar

W

V/ Hz

735

230/50
490

16

340

30
8

43
6 47

8

24
6

24
0



2x
Chladivo

19 CZE

KO
N

TA
KTN

Í VÝČEPN
Í ZA

ŘÍZEN
Í

490

16

340

30
8

43
6 47

8

65 65

24
6

24
0

R134a 14.0

2

34.0

NE

3/8

90

KONTAKT 70 je profesionální chla-
zení určené k výdeji kvalitně vy-
chlazeného piva v komerčním vyu-
žití jako mobilní výčep.
Chladící výkon průběžný 60-80 l/
hod., maximální 90 l/hod.
Moderní kompresorová chladící 
jednonotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalit-
ně vychlazené pivo je připraveno 
v thermobloku  již po 5-10 min. od 
zapnutí přístroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou 
zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší 
požadavky hygienických norem 
a  jsou zárukou dlouhé životnosti 

tohoto chladiče.
2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
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KONTAKT 70/K je profesionální 
chlazení určené k výdeji kvalitně 
vychlazeného piva v komerčním 
využití jako mobilní výčep.
Chladící výkon průběžný 60-80 l/
hod., maximální 90 l/hod.
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 
tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu 
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalit-
ně vychlazené pivo je připraveno 
v  thermobloku již po 5-10min. od 

zapnutí přístroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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KONTAKT 115 GREEN LINE je pro-
fesionální chlazení určené k  výdeji 
kvalitně vychlazeného piva v  ko-
merčním využití jako mobilní vý-
čep.
Chladič série GREEN LINE je díky vy-
užití ekologického chladiva R-290 
nejen šetrný k životnímu prostředí, 
ale také má o 20 % vyšší chladící vý-
kon a o 20 % menší spotřebu ener-

gie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, 
chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou 
v něm použity polyuretanové  izolace.
Chladící výkon průběžný 115-130 l/hod., maximální 140 l/hod.
Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého 
vestavěného velice kvalitního vzduchového kompresoru, kte-
rý obsahuje tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu .
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v thermobloku již po 5-10 min. od zapnutí pří-
stroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
l 2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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KONTAKT 115/ K GREEN LINE je 
profesionální chlazení určené k vý-
deji kvalitně vychlazeného piva 
v  komerčním využití jako mobilní 
výčep.
Chladič série GREEN LINE je díky vy-
užití ekologického chladiva R-290 
nejen šetrný k životnímu prostředí, 
ale také má o 20 % vyšší chladící vý-
kon a o 20 % menší spotřebu ener-

gie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, 
chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou 
v něm použity polyuretanové  izolace.
Chladící výkon průběžný 115-130 l/hod., maximální 140 l/hod.
Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého 
vestavěného velice kvalitního vzduchového kompresoru, kte-
rý obsahuje tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu .
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v thermobloku již po 5-10 min. od zapnutí pří-
stroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
l 2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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KONTAKT 115/R GREEN LINE je 
profesionální chlazení určené k vý-
deji kvalitně vychlazeného piva 
v  komerčním využití jako mobilní 
výčep.
Chladič série GREEN LINE je díky vy-
užití ekologického chladiva R-290 
nejen šetrný k životnímu prostředí, 
ale také má o 20 % vyšší chladící vý-
kon a o 20 % menší spotřebu ener-

gie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, 
chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a  nejsou 
v něm použity polyuretanové izolace.
Chladící výkon průběžný 115-130 l/hod., maximální 140 l/hod.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-10 min. od zapnutí přístroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Tento chladič je vybaven dvoustupňovým redukčním venti-
lem s manometry.
2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLU-
SIVE s vestavěným vzduchovým kom-
presorem je určeno k profesionálnímu 
chlazení piva, stáčení a podávání kvalit-
ně vychlazeného piva v domácím pro-
středí a menších zahradních party.
Chladiče řady EXCLUSIVE jsou ukázkou 
dosud nevídané elegance. Madlo vhod-
né k transportu je zasouvací, veškeré 
ovládací prvky se ukrývají v zadní části, 
celistvé boky neruší mřížované průdu-
chy a nové madlo kohoutu skvěle sedí 
do celého moderního konceptu. Luxus-
ní vzhled podtrhuje podsvícený přední 
panel.
Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSI-
VE svým výkonem 20-25 l/hod. a malý-
mi rozměry 180 x 300 x 345 mm tvoří 
špičku mezi domácími stolními chladiči.

Chladící výkon pivního chlazení PYGMY 25/K EXCLUSIVE je 20-25 l/
hod. (40-50 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální ener-
getickou náročnost a výborně vychlazené pivo.
Thermo blok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji 
dobře vychlazeného piva již během 2-4 min. po zapnutí přístroje. Po-
kud je termostat v poloze max. thermoblok 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 % výkonější než její elektrický pří-
kon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a 
jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.
Chlazení na pivo řady PYGMY byly označeny odbornou veřejností jako 
pivní chlazení do 25 l/hod. s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLU-
SIVE s vestavěným vzduchovým kom-
presorem je určeno k profesionálnímu 
chlazení piva, stáčení a podávání kvalit-
ně vychlazeného piva v domácím pro-
středí a menších zahradních party.
Chladiče řady EXCLUSIVE jsou ukáz-
kou 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 skvě-
le sedí do celého moderního konceptu. 
Luxusní vzhled podtrhuje podsvícený 
přední panel.
Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSI-
VE svým výkonem 20-25 l/hod. a malý-
mi rozměry 180 x 300 x 345 mm tvoří 
špičku mezi domácími stolními chladiči.

Chladící výkon pivního chlazení PYGMY 25/K EXCLUSIVE je 20-25 l/
hod. (40-50 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální ener-
getickou náročnost a výborně vychlazené pivo.
Thermoblok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji 
dobře vychlazeného piva již během 2-4 min. po zapnutí přístroje. Po-
kud je termostat v poloze max. thermoblok 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 % výkonější než její elekt-
rický příkon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a 
jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.
Chlazení na pivo řady PYGMY byly označeny odbornou veřejností jako 
pivní chlazení do 25 l/hod. s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ 
kvality/ rozměru.
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KONTAKT 55 je profesionální chla-
zení, které vyčnívá z řady suchých 
kontaktních chladičů především 
svým všestranným použitím, va-
riabilností v komerčním využití, 
prezentačních akcích pivovaru a 
rautech.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod., maximální 50 l/hod. (70-100 
kvalitně vychlazených piv během 
jedné hodiny).
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalitně 
vychlazené pivo je připraveno v 
thermobloku již po 5-8 min. od za-
pnutí přístroje.

Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě zápustná madla umístěná na bocích chladiče umožňují 
snadnější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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KONTAKT 55/K profi je profesionál-
ní chlazení, které vyčnívá z řady su-
chých kontaktních chladičů přede-
vším svým všestranným použitím, 
variabilností v komerčním využití, 
prezentačních akcích pivovaru a 
rautech.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/ 
hod., maximální 50 l/hod. (70-100 
kvalitně vychlazených piv během 
jedné hodiny).
Tento chladič je vybaven napros-
to ojedinělým systémem tiché-
ho vestavěného velice kvalitního 
vzduchového kompresoru, který 
obsahuje tlumič, molekulový filtr 
nasávaného vzduchu a především 
regulátor pracovního tlaku včetně 
manometru. Pomocí tohoto regu-

látoru si může uživatel nastavit a přesně seřídit potřebný tlak 
vzduchu pro daný nápoj v rozmezí 1-3 bary.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v thermobloku již po 5-8 min. od zapnutí pří-
stroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě zápustná madla umístěná na bocích chladiče umožňují 
snadnější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 1/8 HP 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení, stáčení a podávání kvalitně 
vychlazeného piva v domácím pro-
středí a menších zahradních párty. 
Velice kvalitní zpracování dubo-
vého dřeva s nerezem. Doplňky a 
pohledově uhlazený design před-
určuje tento chladič jako moderní 
doplněk domácí kuchyně nebo 
baru.
Chladící výkon průběžný 15-20 l/
hod. (30-40 kvalitně vychlazených 
piv během jedné hodiny).
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalitně 

vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 2-4 min. 
od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Konstrukce je zhotovena z kvalitního dubového dřeva, nápo-
jová technologie z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem  a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Medailon není součástí základního vybavení.
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 30/K 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení, stáčení a podávání piva kvalit-
ně vychlazeného v domácím i pro-
fesionálním komerčním využití.
Velice kvalitní zpracování dubo-
vého dřeva s nerezem. Doplňky 
a pohledově uhlazený design před-
určuje tento chladič jako moderní 
doplněk domácí kuchyně, restaura-
ce či baru.
Chladící výkon průběžný 25-30 l/
hod., max. 35 l/hod. (50-70 kvalit-
ně vychlazených piv během 1 ho-
diny).
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 

tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Konstrukce je zhotovena z kvalitního dubového dřeva, nápo-
jová technologie z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 50 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení, stáčení a podávání piva kvalit-
ně vychlazeného v domácím i pro-
fesionálním komerčním využití.
Velice kvalitní zpracování dubo-
vého dřeva s nerezem. Doplňky 
a pohledově uhlazený design před-
určuje tento chladič jako moderní 
doplněk domácí kuchyně, restaura-
ce či baru.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod., max. 50 l/hod. (70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1  ho-
diny).
Moderní kompresorová chladí-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad, a tím zaručuje minimální 

energetickou náročnost.
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Konstrukce je zhotovena z kvalitního dubového dřeva, nápo-
jová technologie z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a  jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
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Luxusní pivní chlazení SOUDEK 50/K 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení, stáčení a podávání piva kvalit-
ně vychlazeného v domácím i pro-
fesionálním komerčním využití.
Velice kvalitní zpracování dubo-
vého dřeva s nerezem. Doplňky 
a pohledově uhlazený design před-
určuje tento chladič jako moderní 
doplněk domácí kuchyně, restaura-
ce či baru.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod., max. 50 l/hod. (70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1  ho-
diny).
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 

tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad, a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Konstrukce je zhotovena z kvalitního dubového dřeva, nápo-
jová technologie z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
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Luxusní chlazení SOUDEK 50/K je 
určeno k profesionálnímu chlazení, 
stáčení a podávání kvalitně vychla-
zených nápojů a vína v profesionál-
ním komerčním i domácím  využití.
Jeden výčepní kohout je určen pro 
nechlazené nápoje, nabízí mož-
nost např. podávání červeného 
vína.
Velice kvalitní zpracování dubo-
vého  dřeva s nerezem. Doplňky 
a pohledově uhlazený design před-
určuje tento chladič jako moderní 
doplněk domácí kuchyně, restaura-
ce či baru.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod., max. 50 l/hod. (70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1  ho-
diny).

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého 
vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, kte-
rý obsahuje tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Konstrukce je zhotovena z kvalitního dubového dřeva, nápo-
jová technologie z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
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VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - PODSTOLOVÉ
CONTACT WATER POWER
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Chladič nápojů podstolový
CWP 100

Vodní podstolový chladič CWP 100 
je profesionální zařízení, které 
vyčnívá z řady vodních chladičů 
nejen svým designem a kvalitním 
zpracováním, ale hlavně zcela ino-
vativním uspořádáním chladící 
jednotky, vysokým výkonem při 
malých rozměrech a jednoduchou 
montáží.
Konstrukce chladiče je naprostou 
novinkou v této kategorii nápo-
jových chladičů. Chladící výkon 
průběžný 80-90 l/hod., maximální 
100 l/hod.
Moderní kompresorová chladící 
jednotka LINDR využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost. Kvalitní 

a  rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá bez teplotního 
šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Kvalitně vy-
chlazený nápoj je připraven již po 8-10 min. od zapnutí pří-
stroje a jeho teplotu lze plynule regulovat s okamžitou tep-
lotní odezvou.
Zařízení je vybaveno doprovodným ponorným čerpadlem pro 
perfektní dochlazení stáčeného nápoje až k výčepnímu ko-
houtu.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje 
jednoduchost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu 
a  montážních prací. Tím snižuje finanční náklady na provoz 
zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její 
elektrický příkon.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem, jsou zárukou bezproblémového, tichého chodu jed-
notky a dlouhé životnosti tohoto chladiče.
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Vodní podstolový chladič CWP 200 
GREEN LINE je profesionální zařízení, 
které vyčnívá z řady vodních chladičů 
nejen svým designem a kvalitním zpra-
cováním, ale hlavně zcela inovativním 
uspořádáním chladící jednotky, vyso-
kým výkonem při malých rozměrech 
a jednoduchou montáží.
Chladič série GREEN LINE je díky využití 
ekologického chladiva R-290 nejen še-

trný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyšší chladící výkon 
a o 20 % nižší spotřebu energie. Při jeho výrobě provádíme systémo-
vou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiá-
lů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.
Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kategorii nápojo-
vých chladičů. Chladící výkon průběžný 170-190 l/hod., maximální  
200 l/hod.
Moderní kompresorová chladící jednotka LINDR využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje  minimální ener-
getickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje pro-
bíhá bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. 
Kvalitně vychlazený nápoj je připraven již po 8-10 min. od zapnutí 
přístroje a lze jeho teplotu plynule regulovat s okamžitou teplotní 
odezvou.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení stáčeného nápoje až k výčepnímu kohoutu.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu a montážních prací. 
Tím snižuje finanční náklady na provoz zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé ži-
votnosti tohoto chladiče.
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Vodní chladič CWP 200 GREEN LINE 
- mobil je profesionální zařízení, které 
vyčnívá z řady vodních chladičů nejen 
svým designem a kvalitním zpracová-
ním, ale hlavně zcela inovativním uspo-
řádáním chladící  jednotky, vysokým 
výkonem při malých rozměrech a jed-
noduchou montáží.
Chladič série GREEN LINE je díky využití 
ekologického chladiva R-290 nejen še-

trný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyšší chladící výkon 
a o 20 % nižší spotřebu energie. Při jeho výrobě provádíme systémo-
vou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiá-
lů a nejsou v něm použity polyuretanové  izolace.
Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kategorii nápojo-
vých chladičů. Chladící výkon průběžný 170-190 l/hod., maximální  
200 l/hod.
Moderní kompresorová chladící jednotka LINDR využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energe-
tickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá 
bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Kvalit-
ně vychlazený nápoj je připraven již po 8-10 min. od zapnutí přístroje 
a jeho teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení stáčeného nápoje až k výčepnímu kohoutu.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu a montážních prací. 
Tím snižuje finanční náklady na provoz zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé ži-
votnosti tohoto chladiče.
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Vodní podstolový chladič CWP 300 
GREEN LINE je profesionální 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.
Konstrukce chladiče je naprosto uni-
kátní a spojuje vysoký výkon, úsporu 

energie a také odpovědný přístup k ekologii.
Moderní kompresorová jednotka LINDR CWP využívá vstupní ener-
gii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energe-
tickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá 
bez teplotních šoků v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Oproti 
standardním vodním chladičům je chladič řady CWP schopen podat 
vychlazený nápoj do 10-15 min. od zapnutí přístroje. Teplotu lze ply-
nule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.
Nadstandardní výkon chladiče LINDR CWP 300 GREEN LINE lze využít 
k plnohodnotnému chlazení až 8 smyček s nápoji.
Chladič série LINDR GREEN LINE  je díky využití ekologického chladi-
va  R - 290 nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyš-
ší chladicí výkon a o 20% nižší spotřebu energie. Při jeho výrobě 
provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recy-
klovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení nápoje až k výčepním kohoutům.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu i montážních pra-
cí. Tím výrazně snižuje finanční náklady na provoz  zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon. 
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé 
životnosti chladiče.
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Vodní podstolový chladič CWP 300 
- mobil GREEN LINE je profesionální 
zařízení, které vyčnívá z řady vodních 
chladičů. Je výjimečný nejen svým de-
signem, kvalitním zpracováním, ale 
hlavně zcela inovativním uspořádáním 
chladící jednotky a využitím maximální-
ho výkonu chladící jednotky.
Konstrukce chladiče je naprosto uni-
kátní a spojuje vysoký výkon, úsporu 

energie a také odpovědný přístup k ekologii.
Moderní kompresorová jednotka LINDR CWP využívá vstupní ener-
gii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energe-
tickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá 
bez teplotních šoků v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Oproti 
standardním vodním chladičům je chladič řady CWP schopen podat 
vychlazený nápoj do 10-15 min. od zapnutí přístroje. Teplotu lze ply-
nule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.
Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladi-
va R-290 nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyšší 
chladicí výkon a o 20% nižší spotřebu energie. Při jeho výrobě pro-
vádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklo-
vatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení nápoje až k výčepním kohoutům.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu i montážních pra-
cí. Tím výrazně snižuje finanční náklady na provoz  zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon. 
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé 
životnosti chladiče.
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2xChladivo

46 CZE

Stolní vodní chladič piva
AS - 45

R134a

2

25.2
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Pivní stolové chlazení AS - 45 je ur-
čené k výdeji kvalitně vychlazené-
ho piva v komerčním využití.
AS - 45 je vybaven vestavěným če-
řičem, který zajišťuje rovnoměrnou 
teplotu v celé vodní lázni.
Chladič je vybaven dvěma výčepní-
mi kohouty s kompenzátorem pro 
možnost regulace průtoku piva.
Chladicí výkon 30-45 l/hod. (60-80 
kvalitně vychlazených piv během 
jedné hodiny).
Skelet je kompletně vyroben z ne-
rezové oceli.
Moderní kompresorová chladicí 
jednotka Lindr využívá vstupní 
energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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Stolní vodní chladič piva
AS - 110 INOX TROPICAL

3

37.0 Kg
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Pivní chlazení AS-110 INOX TROPICAL 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení nápojů ve velkých restauracích 
a hostinských zařízeních.
Chlazení AS - 110 INOX TROPICAL je 
určeno do extrémních tropických 
podmínek
Chlazení AS - 110 INOX TROPICAL 
má zesílenou  izolaci na 45 mm 
včetně vrchního krytu.
Toto zařízení může pracovat až do 
45 °C okolní teploty.
Chladicí výkon 75-110 l/hod. (150-
220 kvalitně vychlazených piv bě-
hem jedné hodiny).
Skelet je kompletně vyroben z ne-
rezové oceli. Chladič lze vybavit 
dvěma nebo třemi výčepními ko-
houty. 

Chladicí smyčky vyvedené na boční stěně chladiče a osazené 
rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového vede-
ní.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje mini-
mální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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2xChladivo
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Podstolový vodní chladič piva
AS - 40
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Pivní chlazení AS - 40 je určeno 
k profesionálnímu chlazení nápo-
jů v menších restauracích, hostin-
ských zařízeních a barech.
Chladicí zařízení je vybaveno ve-
stavěným čeřičem, který zajišťuje 
rovnoměrnou teplotu v celé vodní 
lázni.
V případě potřeby je možno čeřič 
upravit a použít jako dochlazovací 
čepradlo s výtlakem 1,2m.
Chladicí výkon 30-40 l/hod. (60-80 
kvalitně vychlazených piv během 
jedné hodiny).
Moderní kompresorová chladi-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 
chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
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80

Podstolový vodní chladič piva
AS - 80

R134a

8.011.0

Pivní chlazení AS - 80 je určeno 
k profesionálnímu chlazení nápo-
jů v menších restauracích, hostin-
ských zařízeních a barech.
Chladicí zařízení je vybaveno čer-
padlem s výtlakem 7 m, díky kte-
rému může být chladič umístěn ve 
sklepě a přesto bude nápoj dochla-
zován až k výčepnímu kohoutu.
Chladicí výkon 50-80 l/hod. (100-
160 kvalitně vychlazených piv bě-
hem jedné hodiny).
Chladicí smyčky vyvedené nad 
horní víko chladiče a osazené rych-
lospojkami umožňují snadné při-
pojení nápojového vedení.
Moderní kompresorová chladi-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 

chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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Chladivo

50 CZE

Podstolový vodní chladič piva
AS - 110
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Pivní chlazení AS - 110 je určeno 
k profesionálnímu chlazení nápo-
jů v menších restauracích, hostin-
ských zařízeních a barech.
Chladicí zařízení je vybaveno čer-
padlem s výtlakem 7 m, díky kte-
rému může být chladič umístěn 
ve sklepě a přesto bude nápoj do-
chlazován až k výčepnímu kohou-
tu. Chladicí výkon 75-110 l/hod. 
(150-220 kvalitně vychlazených piv 
během jedné  hodiny).
Chladicí smyčky vyvedené nad 
horní víko chladiče a osazené rych-
lospojkami umožňují snadné při-
pojení nápojového vedení.
Moderní kompresorová chladi-
cí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na 

chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější  než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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Podstolový vodní chladič piva
AS - 110 INOX TROPICAL
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Pivní chlazení AS - 110 INOX TROPICAL 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení nápojů ve velkých restauracích 
a hostinských zařízeních.
Chlazení AS - 110 INOX TROPICAL je 
určeno do extrémních tropických 
podmínek.
Chlazení AS - 110 INOX TROPICAL 
má zesílenou  izolaci na 45 mm 
včetně vrchního krytu.
Toto zařízení může pracovat až do 
45 °C okolní teploty.
Chladicí zařízení je vybaveno čer-
padlem s výtlakem 7 m, díky kte-
rému může být chladič umístěn ve 
sklepě a přesto bude nápoj dochla-
zován až k výčepnímu  kohoutu.
Chladicí výkon 75-110 l/hod. (150-
220 kvalitně vychlazených piv bě-

hem jedné  hodiny).
Skelet je kompletně vyroben z nerezové oceli.
Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osazené 
rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového vede-
ní.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje mini-
mální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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Podstolový vodní chladič piva
AS - 160 INOX TROPICAL

Pivní chlazení AS - 160 INOX TROPICAL 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení nápojů ve velkých restauracích 
a hostinských zařízeních.
Chlazení AS - 160 INOX TROPICAL je 
určeno do extrémních tropických 
podmínek.
Chlazení AS - 160 INOX TROPICAL 
má zesílenou izolaci na 45 mm 

včetně vrchního krytu.
Toto zařízení může pracovat až do 45 °C okolní teploty.
Chladicí zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlakem 8 m, díky 
kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude 
nápoj dochlazován až k výčepnímu  kohoutu.
Chladicí výkon 110-160 l/hod. (220-320 kvalitně vychlaze-
ných piv během jedné hodiny).
Skelet je kompletně vyroben z nerezové oceli.
Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osazené 
rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového  ve-
dení.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje mini-
mální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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Pivní chlazení AS-160 GREEN LINE 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení nápojů ve velkých restaura-
cích a hostinských zařízeních.
Chladič série GREEN LINE je díky 
využití ekologického chladiva 
R-290 nejen šetrný k životnímu 
prostředí, ale také má o 20 % vyšší 
chladící výkon a o 20 % menší spo-
třebu energie. Při jeho výrobě pro-

vádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně 
recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyure-
tanové izolace.
Chladicí zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlakem 8 m, díky 
kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude 
nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.
Chladicí výkon 110-160 l/hod. (220-320 kvalitně vychlaze-
ných piv během jedné hodiny).
Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osazené 
rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového  ve-
dení.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité  materiály  splňují  nejvyšší  požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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Pivní chlazení AS-200 GREEN LINE 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení nápojů ve velkých restaura-
cích a hostinských zařízeních.
Chladič série GREEN LINE je díky 
využití ekologického chladiva 
R-290 nejen šetrný k životnímu 
prostředí, ale také má o 20 % vyšší 
chladící výkon a o 20 % menší spo-
třebu energie. Při jeho výrobě pro-

vádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně 
recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyure-
tanové izolace.
Chladicí zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlakem 8 m, díky 
kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude 
nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.
Chladicí výkon 140-200 l/hod. (280-380 kvalitně vychlaze-
ných piv během jedné hodiny).
Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osazené 
rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového vede-
ní.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité  materiály  splňují  nejvyšší  požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.
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Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSIVE 
s vestavěným vzduchovým kompreso-
rem je určeno k profesionálnímu chla-
zení piva a vína, stáčení a podávání kva-
litně vychlazeného nápoje v domácím 
prostředí a menších zahradních party.
Chladiče řady EXCLUSIVE jsou ukáz-
kou 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 skvě-
le sedí do celého moderního konceptu. 
Luxusní vzhled podtrhuje podsvícený 
přední panel.
Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSI-
VE svým výkonem 20-25 l/hod. a malý-
mi rozměry 180 x 300 x 345 mm tvoří 
špičku mezi domácími stolními chladiči.

Chladící výkon vinného chlazení PYGMY 25/K EXCLUSIVE je 20-25 l/
hod. 
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální ener-
getickou náročnost a výborně vychlazené víno.
Thermoblok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji 
dobře vychlazeného vína již během 2-4 min. po zapnutí přístroje. Po-
kud je termostat v poloze max. thermoblok dokáže akumulovat velké 
množství energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených vín 
v řadě za sebou.
Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonější než její elektrický pří-
kon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče na víno. VZDUCHOVÝ

KOMPRESOR
2.7 bar
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Stolní kontaktní chladič vína
PYGMY 25/K EXCLUSIVE
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Stolní kontaktní chladič vína
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Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSIVE 
s vestavěným vzduchovým kompreso-
rem je určeno k profesionálnímu chla-
zení piva a vína, stáčení a podávání kva-
litně vychlazeného nápoje v domácím 
prostředí a menších zahradních party.
Chladiče řady EXCLUSIVE jsou ukáz-
kou 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 skvě-
le sedí do celého moderního konceptu. 
Luxusní vzhled podtrhuje podsvícený 
přední panel.
Výčepní zařízení PYGMY 25/K EXCLUSI-
VE svým výkonem 20-25 l/hod. a malý-
mi rozměry 180 x 300 x 345 mm tvoří 
špičku mezi domácími stolními chladiči.

Chladící výkon vinného chlazení PYGMY 25/K EXCLUSIVE je 20-25 l/
hod. Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální ener-
getickou náročnost a výborně vychlazené víno.
Thermoblok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji 
dobře vychlazeného vína již během 2-4 min. po zapnutí přístroje. Po-
kud je termostat v poloze max. thermoblok dokáže akumulovat velké 
množství energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených vín 
v řadě za sebou.
Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonější než její elektrický pří-
kon.
Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče na víno.
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Luxusní chlazení SOUDEK 50/K je 
určeno k profesionálnímu chlazení, 
stáčení a podávání kvalitně vychla-
zených nápojů a vína v profesionál-
ním komerčním i domácím  využití.
Jeden výčepní kohout je určen pro 
nechlazené nápoje, nabízí mož-
nost např. podávání červeného 
vína.
Velice kvalitní zpracování dubo-
vého  dřeva s nerezem. Doplňky 
a pohledově uhlazený design před-
určuje tento chladič jako moderní 
doplněk domácí kuchyně, restaura-
ce či baru.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod., max. 50 l/hod.
Tento chladič je vybaven zcela 
ojedinělým systémem tichého ve-

stavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který 
obsahuje tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Konstrukce je zhotovena z kvalitního dubového dřeva, nápo-
jová technologie z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče. VZDUCHOVÝ

KOMPRESOR
2.7 bar
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CWP 300 V je profesionální zaříze-
ní, jehož unikátní konstrukční vlast-
nosti jsou určeny k využití přede-
vším ve vinařství. 
CWP 300 V je určeno k chlazení 
s akumulací ledu nebo ohřívání 
vody. Lze ho využít při chlazení 
moštů, vymražování vín, ohřev 
červených rmutů či zvýšení teploty 
vína pro aplikaci  bentonitů. 
Zařízení je osazeno dvěma digitál-
ními termostaty. První termostat 
umožňuje regulovat teplotu ve 
vodní lázni zařízení. Druhý ter-
mostat propojený s externím či-
dlem slouží pro nastavení teploty 
v tanku s vínem. 
Při změně teploty se automaticky 
spustí oběhové čerpadlo. Po dosa-

žení požadované teploty se oběhové čerpadlo samo vypne. 
Chlazená nebo ohřátá voda je následně vestavěným čerpa-
dlem dopravována do výměníku. 
Chladící jednotka vychází z úspěšné a výkonné konstrukce 
CWP 300, ohřev vody je zajištěn topným tělesem. Zařízení na-
bízí manuální přepnutí mezi režimem chlazení a ohřevu. 
CWP 300 V vyniká ojedinělou konstrukcí, spolehlivostí, vý-
konem, jednoduchou obsluhou a snadným přístupem při 
servisních úkonech. Přebírá tak většinu výhod populární řady 
osvědčených vodních chladičů CWP. 
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických no-
rem, jsou zárukou bezproblémového tichého chodu a dlouhé 
životnosti tohoto zařízení.
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Výčepní stojan LINDR
„DNO SUDU 1-4“

2-4

Počet kohoutů
2 - 3 - 4

Specifikace:
dno sudu LINDR ovál 40x25 cm 
dno sudu LINDR ovál 50x35 cm
dno sudu LINDR prům. 40 cm
dno sudu LINDR prům. 50 cm 

Dubové 
dřevo

DUBOVÉ DŘEVO



63 CZE

Počet kohoutů
1 - 2 - 3

Specifikace:
provedení nerez/barevné odstíny
dochlazovací smyčka nerez
vstup 8 mm nerez

Nerez/
dřevo

Chrome

Titanium

1-3

Výčepní stojan LINDR
„SOUDEK 1-3“

DUBOVÉ DŘEVO
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GREEN LINE CHLADIČE

20 % vyšší chladicí výkon
20 % nižší spotřeba energie
vyrobené z recyklovatelných materiálů
úspora energie při výrobě

R290R290
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66 CZE

2x
Chladivo

VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

2.7 bar

KONTAKT 40/K svým výkonem 35-
40 l/hod., malými rozměry a vzdu-
chovým systémem otevírá nové 
možnosti v profesionálním ko-
merčním využití.
Chladící výkon průběžný 35-40 l/
hod. max. 50 l/hod.(70-100 kvalit-
ně vychlazených piv během 1  ho-
diny).
Tento chladič je vybaven zcela oje-
dinělým systémem tichého vesta-
věného, velice kvalitního vzducho-
vého kompresoru, který obsahuje 
tlumič, molekulový filtr nasávané-
ho vzduchu.
Vzduchový systém je plně automa- 
tický a nastaven na pracovní tlak 
2.3 - 2.7 baru.
Moderní kompresorová chladící 

jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu 
na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. 
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-8 min. od zapnutí přístroje.
Chladící technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický 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 snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 40/K

R290R290
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Stolní kontaktní chladič piva

67 CZE

Stolní kontaktní chladič piva
PYGMY 20/ K

2x
Chladivo

R290R290

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 115

KONTAKT 115 GREEN LINE je pro-
fesionální chlazení určené k výdeji  
kvalitně vychlazeného piva v ko-
merčním využití jako mobilní výčep.

Chladič série GREEN LINE je díky vy-
užití ekologického chladiva R-290 
nejen šetrný k životnímu prostředí, 
ale také má o 20  % vyšší chladící 
výkon a o 20   % menší spotře-

bu energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu 
energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a 
nejsou v něm použity polyuretanové izolace.Chladící výkon 
průběžný 115-130 l/hod., maximální 140 l/hod.

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v thermobloku  již po 5-10 min. od zapnutí pří-
stroje.

Kompletní konstrukce i šnek  jsou zhotoveny z nerezové oceli.

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

Dvě madla umístěná na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.

Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.
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Stolní kontaktní chladič piva
PYGMY 20
Stolní kontaktní chladič piva

2x
Chladivo

R290R290

KONTAKT 115/K GREEN LINE je 
profesionální chlazení určené k vý-
deji kvalitně vychlazeného piva 
v  komerčním využití jako mobilní 
výčep.
Chladič série GREEN LINE je díky 
využití ekologického chladiva 
R-290 nejen šetrný k životnímu 
prostředí, ale také má o 20 % vyšší 
chladící výkon a o 20 % menší spo-

třebu energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu 
energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů 
a nejsou v něm použity polyuretanové  izolace.

Chladící výkon průběžný 115-130 l/hod., maximální 140 l/hod.

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého 
vestavěného velice kvalitního vzduchového kompresoru, kte-
rý obsahuje tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu .

Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo 
je připraveno v thermobloku již po 5-10 min. od zapnutí pří-
stroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

Dvě madla umístěná na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR

2.7 bar

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 115/K
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KONTAKT 115/R GREEN LINE je 
profesionální chlazení určené k vý-
deji kvalitně vychlazeného piva 
v  komerčním využití jako mobilní 
výčep.
Chladič série GREEN LINE je díky vy-
užití ekologického chladiva R-290 
nejen šetrný k životnímu prostředí, 
ale také má o 20 % vyšší chladící vý-
kon a o 20 % menší spotřebu ener-

gie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, 
chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a  nejsou v 
něm použity polyuretanové izolace.
Chladící výkon průběžný 115-130 l/hod., maximální 140 l/hod.
Moderní kompresorová chladící jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v thermobloku již po 
5-10 min. od zapnutí přístroje.
Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Tento chladič je vybaven dvoustupňovým redukčním venti-
lem s manometry.
2 ks madel umístěné na vrchní části chladiče umožňují snad-
nější manipulaci.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností 
jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny/ výkonu/ kva-
lity/ rozměru.

Stolní kontaktní chladič piva
KONTAKT 115/R

VESTAVĚNÝ REDUKČNÍ 
VENTIL CO2
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Pivní chlazení AS-160 GREEN LINE 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení nápojů ve velkých restaura-
cích a hostinských zařízeních.
Chladič série GREEN LINE je díky 
využití ekologického chladiva 
R-290 nejen šetrný k životnímu 
prostředí, ale také má o 20 % vyšší 
chladící výkon a o 20 % menší spo-
třebu energie. Při jeho výrobě pro-

vádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z  plně 
recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyure-
tanové izolace.
Chladicí zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlakem 8 m, díky 
kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude 
nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.
Chladicí výkon 110-160 l/hod. (220-320 kvalitně vychlazených 
piv během jedné hodiny).
Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osazené 
rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového  ve-
dení.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.

Podstolový vodní chladič piva
AS - 160
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Pivní chlazení AS-200 GREEN LINE 
je určeno k profesionálnímu chla-
zení nápojů ve velkých restaura-
cích a hostinských zařízeních.
Chladič série GREEN LINE je díky 
využití ekologického chladiva 
R-290 nejen šetrný k životnímu 
prostředí, ale také má o 20 % vyšší 
chladící výkon a o 20 % menší spo-
třebu energie. Při jeho výrobě pro-

vádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z  plně 
recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyure-
tanové izolace.
Chladicí zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlakem 8 m, díky 
kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude 
nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.
Chladicí výkon 140-200 l/hod. (280-380 kvalitně vychlazených 
piv během jedné hodiny).
Chladicí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osazené 
rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového vede-
ní.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá 
vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elek-
trický příkon.
Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.
Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější 
manipulaci.
Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří 
špičku mezi profesionálními chladiči.

Podstolový vodní chladič piva
AS - 200
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Vodní podstolový chladič CWP 200 
GREEN LINE je profesionální zařízení, 
které vyčnívá z řady vodních chladičů 
nejen svým designem a kvalitním zpra-
cováním, ale hlavně zcela inovativním 
uspořádáním chladící jednotky, vyso-
kým výkonem při malých rozměrech a 
jednoduchou montáží.
Chladič série GREEN LINE je díky využití 
ekologického chladiva R-290 nejen šetr-

ný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyšší chladící výkon a o 
20 % nižší spotřebu energie. 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 kategorii nápojo-
vých chladičů. Chladící výkon průběžný 170-190 l/hod., maximální  
200 l/hod.
Moderní kompresorová chladící jednotka LINDR využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje  minimální ener-
getickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje pro-
bíhá bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. 
Kvalitně vychlazený nápoj je připraven již po 8-10 min. od zapnutí 
přístroje a lze jeho teplotu plynule regulovat s okamžitou teplotní 
odezvou.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení stáčeného nápoje až k výčepnímu kohoutu.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu a montážních prací. 
Tím snižuje finanční náklady na provoz zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé ži-
votnosti tohoto chladiče.

Chladič nápojů podstolový
CWP 200
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Vodní chladič CWP 200 GREEN LINE 
- mobil je profesionální zařízení, které 
vyčnívá z řady vodních chladičů nejen 
svým designem a kvalitním zpracová-
ním, ale hlavně zcela inovativním uspo-
řádáním chladící  jednotky, vysokým 
výkonem při malých rozměrech a jed-
noduchou montáží.
Chladič série GREEN LINE je díky využití 
ekologického chladiva R-290 nejen še-

trný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyšší chladící výkon a 
o 20 % nižší spotřebu energie. Při jeho výrobě provádíme systémo-
vou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiá-
lů a nejsou v něm použity polyuretanové  izolace.
Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kategorii nápojo-
vých chladičů. Chladící výkon průběžný 170-190 l/hod., maximální  
200 l/hod.
Moderní kompresorová chladící jednotka LINDR využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energe-
tickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá 
bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Kvalit-
ně vychlazený nápoj je připraven již po 8-10 min. od zapnutí přístroje 
a jeho teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení stáčeného nápoje až k výčepnímu kohoutu.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu a montážních prací. 
Tím snižuje finanční náklady na provoz zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé ži-
votnosti tohoto chladiče.

Chladič nápojů
CWP 200 mobil
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Vodní podstolový chladič CWP 300 
GREEN LINE je profesionální 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.
Konstrukce chladiče je naprosto uni-
kátní a spojuje vysoký výkon, úsporu 

energie a také odpovědný přístup k ekologii.
Moderní kompresorová jednotka LINDR CWP využívá vstupní ener-
gii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energe-
tickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá 
bez teplotních šoků v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Oproti 
standardním vodním chladičům je chladič řady CWP schopen podat 
vychlazený nápoj do 10-15 min. od zapnutí přístroje. Teplotu lze ply-
nule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.
Nadstandardní výkon chladiče LINDR CWP 300 GREEN LINE lze využít 
k plnohodnotnému chlazení až 8 smyček s nápoji.
Chladič série LINDR GREEN LINE  je díky využití ekologického chladi-
va  R - 290 nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyš-
ší chladicí výkon a o 20% nižší spotřebu energie. Při jeho výrobě 
provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recy-
klovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení nápoje až k výčepním kohoutům.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu i montážních pra-
cí. Tím výrazně snižuje finanční náklady na provoz  zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon. 
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé 
životnosti chladiče.

Chladič nápojů podstolový
CWP 300
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Vodní podstolový chladič CWP 300 
- mobil GREEN LINE je profesionální 
zařízení, které vyčnívá z řady vodních 
chladičů. Je výjimečný nejen svým de-
signem, kvalitním zpracováním, ale 
hlavně zcela inovativním uspořádáním 
chladící jednotky a využitím maximální-
ho výkonu chladící jednotky.
Konstrukce chladiče je naprosto uni-
kátní a spojuje vysoký výkon, úsporu 

energie a také odpovědný přístup k ekologii.
Moderní kompresorová jednotka LINDR CWP využívá vstupní ener-
gii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energe-
tickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá 
bez teplotních šoků v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Oproti 
standardním vodním chladičům je chladič řady CWP schopen podat 
vychlazený nápoj do 10-15 min. od zapnutí přístroje. Teplotu lze ply-
nule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.
Nadstandardní výkon chladiče LINDR CWP 300 GREEN LINE lze využít 
k plnohodnotnému chlazení až 8 smyček s nápoji.
Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladi-
va R-290 nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také má o 20 % vyšší 
chladicí výkon a o 20% nižší spotřebu energie. Při jeho výrobě pro-
vádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklo-
vatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.
Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochla-
zení nápoje až k výčepním kohoutům.
Moderní uspořádání chladící technologie LINDR zaručuje jednodu-
chost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu i montážních pra-
cí. Tím výrazně snižuje finanční náklady na provoz  zařízení.
Chladící technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon. 
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, 
jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé 
životnosti chladiče.

Chladič nápojů
CWP 300 mobil
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215 x 650 
x 265217.01/820

Výrobníky sodové vody SODA ELEGANCE TOWER a SODA 
ELEGANCE jsou profesionální zařízení určená k výrobě chlazené 
perlivé a neperlivé vody mísením pitné vody a CO2.
Moderní design vyzdvihuje tyto modely mezi luxusní zařízení, 
patřící do moderní kanceláře i domácnosti.
18-20 lit. kvalitně vychlazené perlivé vody během jedné hodiny 
plně uspokojí jakoukoli kancelář či domácnost.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost.
Model SODA ELEGANCE TOWER má ve spodní části zařízení scho-
vanou veškerou potřebnou technologii (prostor pro lahev CO2, 
redukční ventil CO2, a vodní filtr).
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Výrobníky sodové vody SODA ELEGANCE TOWER a SODA ELEGAN-
CE jsou vyrobeny z vysoce kvalitní leštěné nerez oceli.
Výdejní panel je vybaven elektromagnetickými spínači, díky kte-
rým je řízeno dávkování sodové a chlazené vody.
Odkapní nerez miska s vysouvací spodní částí zajistí hygienický 
komfort zařízení.
Použité  materiály splňují  nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku perlivé vody.

Výrobník sodové vody SODA PYGMY je 
profesionální zařízení určené k výrobě 
chlazené perlivé vody mísením pitné 
vody a CO2..

Praktické zařízení lze použít v kanceláři, 
výrobním provozu i domácnosti. 

18-20 litrů kvalitně vychlazené perli-
vé vody během jedné hodiny.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Výrobník sodové vody SODA PYGMY je vyroben z vysoce kvalitní 
oceli.
Snadné stáčení vychlazené a sodové vody zajistí kvalitní výčepní 
kohouty.
Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku perlivé vody.

Výrobník sodové vody
SODA PYGMY

Výrobníky sodové vody
SODA ELEGANCE  a ELEGANCE TOWER

215 x 1365 
x 26525.0

180 x 420 
x 300

NEREZOVÉ KOHOUTY
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Výrobníky sodové vody
SODA ELEGANCE  a ELEGANCE TOWER

232.01/545

Externí výrobník sodové vody je profe-
sionální zařízení určené k výrobě so-
dové vody mísením pitné vody a CO2.
Zařízení je určené pro připojení k průto-
kovému chladiči a výčepnímu stojanu.
Snadné a cenově nenáročné řešení 
například pro restaurace či jinou pro-
vozovnu, ve které čepujete nápoje a 
chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní 
perlivou vodu.
Výrobník je schopen produkovat 40-
50 l sodové vody za jednu hodinu.
Externí výrobník sodové vody překvapí 
svou jednoduchostí, malými rozměry 
a spolehlivostí.
Použité materiály splňují nejvyšší poža-
davky hygienických norem a jsou záru-
kou dlouhé životnosti tohoto výrobní-
ku sodové vody.

Výrobník sodové vody SODA AS - 45 je 
profesionální zařízení určené k výrobě 
chlazené sodové vody mísením pitné 
vody a CO2.
Praktické zařízení je určeno pro potřeby 
zajištění pitného režimu větších výrob-
ních provozů a pro komerční využití. 
40-50 litrů kvalitně vychlazené sodo-
vé vody během jedné hodiny.
Moderní kompresorová chladicí jednot-
ka Lindr využívá vstupní energii k pří-
mému převodu na chlad a tím zaručuje 
minimální energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % 
výkonnější než její elektrický příkon.
Výrobník sodové vody je vyroben z vy-
soce kvalitní oceli. Snadné stáčení vy-
chlazené a sodové vody zajistí kvalitní 
výčepní kohouty.

Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku sodové vody.

Výrobník perlivé vody - externí

Výrobník sodové vody
SODA AS - 45

NEREZOVÉ KOHOUTY

440 x 430 
x 270

45
W
430 9.0 1 165 x 350 

x 290
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VÝČEPNÍ STOJANY
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82 CZE

Nerez

1

5.1

Počet kohoutů
1
Specifikace:
provedení nerez / patina mědi / patina mosazi
dochlazovací smyčka nerez
osvětlení stojanu „taplight“
vstup 8 mm nerez

Výčepní stojan
„LINDR NAKED“

„taplight“ - fisheye

„dub“

NOVÝ MODEL

Měď

Mosaz

„taplight“ - plochý
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83 CZE

Nerez

1

5.1

Výčepní stojan
„LINDR NAKED ONE“

Počet kohoutů
1
Specifikace:
provedení nerez / patina mědi / patina mosazi
dochlazovací smyčka nerez
osvětlení stojanu „taplight“
vstup 8 mm nerez

„taplight“ - fisheye

„dub“

NOVÝ MODEL

Měď

Mosaz

„taplight“ - plochý

VÝČEPN
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750
48
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5x150=750
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Měď

Nerez

6

12.1

Výčepní stojan
„LINDR NAKED COLD BRIDGE“

Mosaz

„dub“

„taplight“

NOVÝ MODEL

Počet kohoutů
6 - 8 -10 -12

Specifikace:
provedení nerez / patina mědi / patina mosazi
originální řešení dochlazení pivního vedení 
dochlazovací smyčka nerez
vstup 8 mm nerez
možnost výběru kohoutů
výběr madel ke kohoutům dle přání
volba osvětlení



85 CZE
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Výčepní stojan
„LINDR NAKED COLD BRIDGE“

Měď

Nerez

Mosaz

NOVÝ MODEL

kohout LINDR kulový kohout 
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86 CZE

Provedení:
počet kohoutů / počet těl
2                               1 tělo

Specifikace:
provedení nerez/barevné odstíny
dochlazovací smyčka měď
vstup 8 mm nerez
světelná reklama
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Výčepní stojan LINDR
„T2“

Titanium

Nerez
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87 CZE

Nerez

Titanium

3

6.2

Provedení:
počet kohoutů / počet těl
3                               1 tělo

Specifikace:
provedení nerez/barevné odstíny
dochlazovací smyčka měď
vstup 8 mm nerez
světelná reklama

Výčepní stojan LINDR
„T3“
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Provedení:
počet kohoutů / počet těl
4                               1 tělo

Specifikace:
provedení nerez/barevné odstíny
dochlazovací smyčka nerez
vstup 8 mm měď
světelná reklama
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Titanium

4
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Výčepní stojan LINDR
„T4“
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89 CZE

Provedení:
počet kohoutů / počet těl
5                               1 tělo

Specifikace:
provedení nerez/barevné odstíny
dochlazovací smyčka nerez
vstup 8 mm měď
světelná reklama
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Titanium
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Výčepní stojan LINDR
„T5“
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Provedení:
počet kohoutů / počet těl
6                               1 tělo
6                               2 těla

Specifikace:
provedení nerez/barevné odstíny
dochlazovací smyčka měď
vstup 8 mm nerez
světelná reklama
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Titanium

Výčepní stojan LINDR
„T6“
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91 CZE

Provedení:
počet kohoutů / počet těl
8 - 10                  2 těla

Specifikace:
provedení nerez/barevné odstíny
dochlazovací smyčka nerez
vstup 8 mm měď
světelná reklama
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Výčepní stojan LINDR
„T8“
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Výčepní stojan LINDR
„DNO SUDU 1-4“

2-4

Počet kohoutů
2 - 3 - 4

Specifikace:
dno sudu LINDR ovál 40x25 cm 
dno sudu LINDR ovál 50x35 cm
dno sudu LINDR prům. 40 cm
dno sudu LINDR prům. 50 cm 

Dubové
dřevo

DUBOVÉ DŘEVO



93 CZE

Počet kohoutů
1 - 2 - 3

Specifikace:
provedení nerez/ barevné odstíny
dochlazovací smyčka nerez
vstup 8 mm nerez

Nerez/
Dub dřevo

Chrome

Titanium

1-3

Výčepní stojan LINDR
„SOUDEK 1-3“

DUBOVÉ DŘEVO
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94 CZE

Titanium

Chrome

1-6

Výčepní stojan LINDR
BAROKO

Dřevo

Počet kohoutů
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Specifikace:
Provedení zlato-titan
Provedení chrom



95 CZE

1-6

Titanium

Chrome

Keramika

Počet kohoutů
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Specifikace:
Provedení zlato-titan
Provedení chrom

Výčepní stojan
JAMAICA

VÝČEPN
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96 CZE

1-4

Titanium

Chrome

Výčepní stojan
KOVOVÝ

Počet kohoutů
1 - 2 - 3 - 4

Specifikace:
Provedení zlato-titan
Provedení chrom
Dochlazovací smyčka nerez  
Vstup 8 mm nerez
Výstup 5/8”
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VÝČEPNÍ KOHOUTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

99 CZE
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100 CZE

Specifikace:
Titanový povrch
Nerezový vývod 
S logem LINDR
Délka šroubení 35 - 55 - 65 mm / 5/8”

Specifikace:
Nerezový vývod dlouhý
Nerezový vývod krátký
S logem LINDR
Délka šroubení 35 - 55 - 65mm / 5/8”

VÝČEPNÍ KOHOUT
titanový povrch s kompenzátorem

VÝČEPNÍ KOHOUT
chromový povrch s kompenzátorem



101 CZE

Specifikace:
Nerezový vývod
Provedení nerez
Délka šroubení 35 - 55 mm / 5/8”

Specifikace:
Nerezový vývod
Provedení chrom
Plastový kompenzátor
Délka šroubení  35 mm / 5/8”

VÝČEPNÍ KOHOUT
nerezový s kompenzátorem

VÝČEPNÍ KOHOUT
plastový s kompenzátorem

KO
H

O
U

TY A
 PŘÍSLU

ŠEN
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102 CZE

Specifikace:
Mosazné tělo
Ruční pumpa
Závit 5/8”

PÁRTY PÍPA
s ruční pumpou

Specifikace:
Nerezové provedení
Plastový kompenzátor
Kulový kohout
Délka šroubení  30 mm / 5/8”

VÝČEPNÍ KOHOUT
SPAIN



103 CZE

Specifikace:
Bajonet
Mosazné tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč LINDR
BAJONET

NOVÝ MODEL

S-TYPE, BAJONET

Specifikace:
Plochý
Mosazné tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč LINDR
PLOCHÝ

NOVÝ MODEL

A-TYPE, PLOCHÝ

KO
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104 CZE

Specifikace:
Typ „G“
Mosazné tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč LINDR
Typ „G“

Specifikace:
Kombi
Mosazné tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč LINDR
KOMBI

M-TYPE, KOMBI  

NOVÝ MODEL

G-TYPE  



105 CZE

Specifikace:
Bajonet
Nerezové tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Specifikace:
Plochý
Nerezové tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč DSI
PLOCHÝ

Naražeč DSI
BAJONET

S-TYPE, BAJONET

A-TYPE, PLOCHÝ
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106 CZE

Specifikace:
KeyKeg
Nerezové tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč DSI
KeyKeg

Specifikace:
Kombi
Nerezové tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč DSI
KOMBI

M-TYPE, KOMBI  



107 CZE

Specifikace:
Bajonet
Mosazné tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč MicroMatic
BAJONET

S-TYPE, BAJONET

Specifikace:
Plochý
Mosazné tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč MicroMatic
PLOCHÝ

A-TYPE, PLOCHÝ
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108 CZE

Specifikace:
Mosazné tělo
Nápoj 9.5mm rychlospojka
Tlakování 8.0mm rychlospojka

Adaptér LINDR
adaptér na 5l soudky

ADAPTER na 5l soudky

Specifikace:
Kombi
Mosazné tělo
Nerezový trn
Závit 2 x 5/8”

Naražeč MicroMatic
KOMBI

M-TYPE, KOMBI  



109 CZE

Plnička
plnička KEG sudů

Specifikace:
3 typy naražeče: bajonet, plochý, kombi
Nerezový naražeč DSI
Závit 3x 5/8”

KO
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S-TYPE, BAJONET 

A-TYPE, PLOCHÝ  

M-TYPE, KOMBI  



110 CZE

Specifikace:
Redukční ventil CO2 
Připojovací závit G3/4
Pojišťovací ventil 6 bar
Výstup F7/16” UNF

Specifikace:
Redukční ventil N2 
Připojovací závit W 24,32 x 1/14”
Pojišťovací ventil 6 bar
Výstup F7/16” UNF

Redukční ventily
redukční ventil GCE CO2

Redukční ventily
redukční ventil GCE N2



111 CZE

Specifikace:
Redukční ventil N2 
Připojovací závit W 24,32 x 1/14”
Pojišťovací ventil 3 bar
Výstup F7/16” UNF

Specifikace:
Redukční ventil CO2 
Připojovací závit G3/4, W21.8
Pojišťovací ventil 7 bar
Výstup F7/16” UNF

Redukční ventily
redukční ventil MICROMATIC N2

Redukční ventily
redukční ventil MICROMATIC CO2
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V/ Hz
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3.0

80

230 / 50

Sanitační přístroj LINDR je určen k čištění 
nápojových vedení tlakem vody a vzdu-
chovou vibrací.
Hlavní součástí zařízení je tlaková pumpa 
umístěná v nerezovém plášti.
Regulované přisávání vzduchu.
Reverzace proudění vody.
Mechanicko-chemické čištění (s použitím 
sanitační kuličky a chemického roztoku).
Chemické čištění (chemickým roztokem).
Madlo umístěné na vrchní části přístroje 
umožňuje snadnější  manipulaci.
Sanitační přístroj je vyroben z nerezové 
oceli.
Použité materiály splňují nejvyšší poža-
davky hygienických norem a jsou záru-
kou dlouhé životnosti tohoto přístroje.

LINDR Sanitační přístroj
SP 80



113 CZE

Specifikace:
Plastový sud kovová hlava 5l
Bajonet, plochý, kombi
Sanitační roztok 1 Kg
Kartáč na kohouty a naražeč 
Sanitační kuličky
Klíč na kohouty

Specifikace:
Pro čištění tlakem vody
Bajonet, plochý, kombi
Mosazné tělo
Připojení ½“ hadice

Sanitační adaptéry

Sanitační sady
KO
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U
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114 CZE

V/ Hz

LINDR vzduchový minikompresor
VK LINDR 15, 30

22513

13
3

20
4 24

6

15
1

35
Konstrukčně ojedinělý a spolehlivý 
kompresor s překvapujícím výko-
nem.
Velmi malé rozměry a minimální 
hmotnost usnadňují manipulaci 
a použití.
Plynulá regulace tlaku 0-3 bar, 
snadná obsluha a jednoduché při-
pojení 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 výkonu 
140 l za hodinu.

W

0-3

67

230 / 50

4.2

59



115 CZE

Panel regulace tlaku

Počet stupňů regulace
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Specifikace:
Příkon 750 W
Regulace tlaku 0-8 bar
Výkon 105 l/min.
Hlučnost 85 db
Hmotnost 17kg

Vzduchový kompresor
LEONARDO
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116 CZE

Odkapní misky

Spojovací materiál



117 CZE

JohnGuest
DMFit

Hadice, pythony

Rychlospojky
KO
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U
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DESIGN

DESIGN

DESIGN

Již od svého vzniku si firma Lindr razí 
vlastní cestu s vlastními originálními 
výrobky, jak po stránce technické, 
tak po stránce vlastního nezaměni-
telného designu. Použitím kvalitní 
leštěné nerez oceli s kombinací pří-
rodního tvrdého dřeva v luxusní ob-
lasti výčepní techniky vznikají zcela 
originální a nestárnoucí detaily.

Since the beginning , Lindr has been 
going its own way with its own orig-
inal product, both on the technical 
side and its irreplaceable unique  
design. Using a high quality pol-
ished stainless steel in combination 
with natural hardwood leads to en-
tirely original and ageless details.

Bereits seit der Entstehung bahnt 
sich die Firma Lindr ihren eigenen 
Weg durch Originalerzeugnisse, so-
wohl in der technischer Hinsicht, als  
auch hinsichtlich des sehr eigenen 
und unverwechselbaren Designs. 
Aufgrund der Verwendung von 
hochwertigem geschleiftem Stahl  
in Kombination mit Natürlichem  
Hartholz  entstehen  im Bereich  der  
Schanktechnik Originale und alte-
rungsbeständige Details.

119 CZE



INOVACE

INNOVATIONS

INNOVATION

Myšlenky a inovace společnosti Lindr 
dosahují velkých úspěchů na českém, 
evropském i světovém trhu. Vývoj a ino-
vace ve společnosti Lindr má vždy na 
paměti požadavky a zkušenosti zákazní-
ků, při své práci věnuje maximální důraz 
na udržení nejlepšího poměru výkon/ 
kvalita/ design/ cena.
Každoročně firma obohacuje trh zce-
la originálními novinkami. V současné 
době má firma Lindr nejširší sortiment 
suchých pivních chladičů a chladičů nej-
menších rozměrů v daném výkonu na 
evropském trhu.

Both ideas and innovations of Lindr have 
been highly successful on the Czech, 
European and world markets. Lindr’s 
development and innovations always 
includes the requirements and experi-
ence of its customers, and the company 
keeps the best ratio of performance / 
quality / easiness/ design / price.
Every year the company enriches the 
market with entirely original innova-
tions. At present, Lindr has the widest 
range of dry beer coolers and of cool-
ers with the smallest dimensions as for 
the given performance on the European 
market.

Die Ideen und Innovationen der Ge-
sellschaft feiern Erfolge sowohl auf 
dem tschechischen als auch auf dem 
weltweiten Markt. Die Entwicklung 
und Innovationen beachten jeweils die 
Erfahrungen und Anforderungen der 
Kunden, bei unserer Arbeit legen wir 
maximalen Wert auf die Erhaltung ei-
nes ausgeglichenen Verhältnisses von 
Leistung/ Qualität/ Einfachheit/ Design/ 
Preis. Jedes Jahr bereichert unsere Fir-
ma den Markt durch Originalneuheiten. 
Zurzeit verfügt die Firma über das brei-
teste Sortiment an trockenen Bier-küh-
lern und Kühlern mit den kleinsten Ma-
ßen in der gegebenen Leistung die auf 
dem europäischen Markt zu finden sind.
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