
Používate kompresor na 
čapovanie piva ?

… a viete že …..



… Samozrejme - Po každej 
zmene musíte

prepláchnuť potrubie

● Priemerne sú v jednom okruhu cca 3 piva

● Priemerne sú na výčape 3 okruhy

○ …. To je 270 pív mesačne

● Každý mesiac vylejete do kanála pivo za 300 € ….

● K tomu každodenne polhodinka práce

○ … To je 15 hodín mesačne

● K tomu nevyhnutná sanitácia každých 14 dní

○ .... Za 40 € mesačne

● CELKOM počítajte 385 € mesačne



Aj tak to stále nie je v poriadku ...

Aj ten najnovší kompresor s filtrom 

označovaný ako “potravinársky”

umiestnený v sterilne čistom prostredí 

nasávajúci najčistejší horský vzduch

bude do Vášho piva pumpovať 21% 

kyslíka čo pri výčapnom tlaku 2,5 Bar 

predstavuje 50% parciálny tlak O2 ktorý 

sa rozpúšťa v pive a oživuje tak kvasinky

v pivných rozvodoch



Neveríte ? 
Tak si privoňajte ráno k vode z rozvodov výčapu ..

… Alebo sa jej rovno napite !

Nakoniec prvé pivá ktoré podáte 

hosťom páchnu rovnako, len to 

nie je tak poznať



A pritom stačí tak málo-
Používajte výčapný plyn

● Ušetríte až 300 € mesačne

● Ušetríte čas pri príprave prevádzky

● Predáte viac piva – zarobíte viac

● Získate nových zákazníkov

● Užijete si komfort bez starostí



… Že plyn “nadúva” ??
Možno niektorý ale ne DrinkGAS

● Unikátne zloženie = modifikovaná 

atmosféra

● Redukovaná prímes škodlivého CO2

● Rovnaké vlastnosti ako vzduch ale 

bez nežiaduceho kyslíka 

● Vyvinuté v spolupráci s VÚPS

● Testované štátnym zdravotným 

ústavom ČR



Ako ušetríme peniaze a čas ?

● Už nemusíte po každej smene 

preplachovať potrubie

○ nevylievajte pivo do odpadu

○ každý sud vyčapujete do dna

○ ušetríte svoj čas

● Nemusíte sanitovať každé 2 týždne

○ úplne stačí 1x mesačne



Prečo predám viac piva ?

● Pivo bude voňať a chutiť ako má

● Výčap je stále v prevádzke 

● Rovnaký charakter ako z tankov

● Hustá biela pena láka k napitiu

● Pivo bez nežiadúcich bublín 

nenadúva a dobre sa pije

● Získate dobrú povesť



Ako sa to robí ?
1. Pripojte výčapný plyn DrinkGAS (z tlakových fliaš alebo z generátora)

2. Výčap si nechajte dôkladne vysanitovať  (vrátane narážačov)

3. Vymeňte plynové hadice za nové (staré sú plné baktérií a nečistôt)

4. Po skončení smeny už NEODTÁČAJTE (proste nechajte všetko tak ako je)

5. Na noc nevypínajte chladenie a nezatvárajte plyn

6. Po otvorení hneď čapujete (predáte prvé pivo v perfektnej kondícii)

7. Pred napojením nového sudu vždy naplňte potrubie vodou

Pri nedodržiavaní týchto pravidiel dosahujú straty až 10% celkového 

výčapu piva a to sú Vaše čisté peniaze vyliate do odpadu



Komfortné riešenie bez fliaš ?
= GENERÁTOR DUSÍKA

● Úplne nahradí tlakové fľaše s plynom

● Bez starostí a stresu že sa minie plyn

● Spoľahlivá funkcia zo zárukou

● Vysoký výkon aj pre najväčšie výčapy

● Dva druhy plynu N2 a N2+CO2

● Žiadne investície - všetko zaistíme

● Prenájom od 120 € mesačne 



Poradíme Vám
● Pusťte nás do výčapu

● Urobíme analýzu - zmeriame parametre

● Skontrolujeme rozvody

● Navrhneme riešenie

● Poskytneme vzorky na vyskúšanie 


