


Naše vize

„Naše firma THERMOTECHNIKA BOHEMIA jako člen středoevropské skupiny THERMOTECHNIKA CROWN 
COOL umožňuje zejména pivovarům a nápojářům na území České republiky u jejich zákazníků uspokojit 
potřebu chladivého osvěžení vždy ekonomicky, produktivně a z designově výjimečných výčepních, 
chladicích nebo mrazicích zařízení.

Zákazníkům, kteří ocení největší servisní síť výčepní a chladírenské techniky ve střední a východní 
Evropě, nabízíme:

 • pohodlné a jednoduché nahlášení poruchy na centrální dispečink

 • její rychlé, časově dostupné odstranění s on-line přenosem informací od servisního technika

 • komplexní a moderní postupy instalace a servisu realizované týmem spolehlivých a vstřícných
               odborníků

 • pomoc při hledání a realizaci nových trendů

 • dlouhodobé a oboustranně výhodné partnerství.

Pro uspokojení požadavků našich zákazníků prosazujeme aktivní obchodní přístup, systematický marke-
ting, efektivní nákup a logistiku a maximální využití informačních technologií.

Základním určujícím faktorem fungování naší firmy je férovost, jak dovnitř, tak i navenek. Tímto se řídíme 
po celou dobu existence naší společnosti.“

Mgr. Silvia Štarhová
Jednatel společnosti

JUDr. Dezider Imre
Jednatel společnosti



Výčepní zařízení
Hlavními činnostmi společnosti jsou výroba, prodej a servis výčepní a chladicí technologie.
K našim významným dodavatelům patří společnosti Bemeta Design s.r.o., Dunet, John Guest, 
Tubing Food a jiné.
Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. je představitelem holandské společnosti Gamko (výrobce 
chladicí techniky) pro Českou republiku. Chladiče Ditl Metal jsou vyráběny v licenci 
ve Dvorech nad Žitavou, na Slovensku. Jsme také výhradním dodavatelem společnosti Micro Matic 
v České republice.
 

Pivní tanky
Naše společnost je výhradním dodavatelem pivních tanků holandské společnosti Fib Beer Systems 
v České republice. 
Nabízíme komplexní řešení tankové technologie, od vytvoření návrhu až po instalaci celé tankové 
technologie a údržbu našimi zkušenými techniky po celé České republice. Pro naše zákazníky také 
držíme skladovou zásobu pivních pytlů.
Krom pivních tanků nabízíme také pivní cisterny nebo tanky určené pro přepravu piva, tanky určené 
na různé události (například festivaly), pivní přívěsy i mobilní bary.

Chladicí a mrazicí komory
K dosažení kompletnosti našeho sortimentu nabízíme zákazníkům také jedinečné chladicí a mrazicí 
komory, vyrobené dle přání zákazníka.

Servis
Kromě samotného prodeje kvalitních výrobků (typových i na míru) vysíláme k zákazníkům naše kvalifiko-
vané techniky ze všech našich servisních poboček na území celé České republiky, kteří provádí montá-
že, demontáže, údržbu, sanitace a opravy výčepní technologie, chladicích a mrazicích boxů, komor, 
ledniček a světelných i nesvětelných reklam. Dále provádíme rozvozy lednic, revize, dodávky chladicí 
a výčepní techniky, propagační akce, zapůjčování technologie. Mezi poskytované činnosti patří také 
certifikace sanitačních techniků, dodávky a montáže gastronomických zařízení i tankové technologie.

O nás
Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA 
působí na českém trhu jako dodavatel 
výčepních a chladicích zařízení již od roku 
1992. Současná tvář společnosti je výsled-
kem dlouholetého vývoje a růstu. V roce 
1995 rozšířila společnost svou nabídku 
o dodávku gastronomického zařízení 
a od roku 2004 je také dodavatelem kvalit-
ní italské kávy Pascucci včetně příslušen-
ství.

Evropská hospodářská zájmová skupina THERMOTECHNIKA CROWN COOL je mezinárodní koalice tvoře-
ná společnostmi ze zemí: Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Srbsko a Rumunsko. 
Společnosti tvořící tuto zájmovou skupinu se rozhodly vystupovat pod společným názvem a logem, 
za účelem vzájemné podpory, spolupráce a pomoci při rozšiřování portfolia produktů a služeb. Společ-
ným cílem je nadále růst v kvalitě nabízených produktů a služeb. 
Podrobnosti naleznete na http://www.tc-eu.com/.

V červnu roku 2007 se THERMOTECHNIKA 
BOHEMIA s.r.o. stala členem mezinárodní-
ho seskupení European Economic Interest 
Group THERMOTECHNIKA CROWN COOL.



THERMOTECHNIKA BOHEMIA S.R.O.
Komenského 951

664 53 Újezd u Brna (Česká republika)
Tel.: (+420) 544 229 478

E-mail: obchod@tcbohemia.com
Web: www.tcbohemia.com

tcbohemia.com

tcslovakia.com

   tcserbia.com

tchungary.com

tcromania.com

tccroatia.com

Kde nás najdete?

ČESKÁ REPUBLIKA

CROWN COOL D.O.O.
Kralja Petra Svacica 130.

31 300 Beli Manastir (Chorvatsko)
Tel.: (+385) 31 700 611

E-mail: tc@tccroatia.com
Web: www.tccroatia.com

CHORVATSKO
THERMOTECHNIKA CROWN COOL S.R.O.

DITL METAL S.R.O.
Dvory nad Žitavou 2620

941 31 (Slovensko)
Tel.: (+421) (0) 911 277 482
E-mail: info@tcslovakia.com
Web: www.tcslovakia.com

SLOVENSKO
THERMOTECHNIKA-CROWN COOL KFT.
H–1103 Budapest, Kőér u. 3/F (Maďarsko)

H–1475 Budapest, Pf.: 139. (Maďarsko)
Tel.: (+36) 1 260 7082, (+36) 1 260 7126

Fax: (+36) 1 433 3851
E-mail: thermotechnika@tchungary.com

Web: www.tchungary.com

MAĎARSKO
THERMOTECHNIKA CROWN COOL D.O.O.

24000 Subotica
Bose Miličevic 4. (Srbsko)
Tel.: (+381) 63 1030 353
Tel: (+381) 63 1030 073

E-mail: info@tcserbia.com
Web: www.tcserbia.com

SRBSKO
   CROWN COOL S.R.L.
530240 Miercurea-Ciuc

str. Toplita, nr. 155
Jud. Harghita (Rumunsko)

Tel.: (+40) 266 317 827
Fax: (+40) 266 315 068

Web: www.tcromania.com
E-mail: o�ce@tcromania.com

RUMUNSKO
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Pivní zařízení a nápojové chlazení
Výčepní stojany
Příslušenství k výčepním stojanům
Čepování vína
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Výčepní stojany s unikátním designem
Nabízíme Vám komplexní řešení od návrhu, vývoje, tvorby prototypu, až po �nální produkci 
Vašeho unikátního výčepního stojanu.

• skica
• 3D model
• model 1:1
• prototyp
• realizace

Výčepní stojany s unikátním designem

skici 3D vizualizace prototypování výroba



Výčepní stojan Brauhaus
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4-x

   
• Verze vybraného produktu: Brauhaus ST4 měď 

• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava - galvanické pomědění nebo 
jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 4 - X
• rozteč výčepních kohoutů: 150mm
• montážní otvory pod výčepními kohouty
• možnost provedení bez držáků plaket
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením 
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2-4

Výčepní stojan Brauhaus / L
• Verze vybraného produktu: Brauhaus / L ST 3 nerez
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo 
jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 2 - 4
• rozteč výčepních kohoutů:  150 mm
• montážní otvory pod výčepními kohouty
• možnost provedení s držáky plaket za výčepní kohouty
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením



Výčepní stojan Halm
• Verze vybraného produktu: Halm ST5 měď
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo 
jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 2 - 7
• rozteč výčepních kohoutů: 150 mm
• montážní otvory pod výčepními kohouty
• možnost provedení s držáky plaket za výčepní kohouty 
nebo zcela bez držáků plaket
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm (pouze u 2VK až 
6VK), s dochlazením

 

• možnost provedení i ve verzi Halm 2T 
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Výčepní stojan Oltec
• Verze vybraného produktu: Oltec ST3 Antika zlatá
 
• provedení: "T" / "H" (Hrazda)  
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, 
titan 
• speciální povrchová úprava: epoxipoliesterová
barva, bezúdržbová povrchová úprava
odolávající dlouhodobě vnějším vlivům
• základní barva: Antika zlatá, stříbrná, měděná,
šedá, nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů "T" provedení: 1 - 7
• počet výčepních kohoutů "H" provedení: 3 - X
• počet kohoutů "H" provedení - 3VK - XVK
• rozteč výčepních kohoutů: 140 mm
• možnost provedení s držáky plaket na těle 
výčepního stojanu
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
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antika
zlatá

antika
stříbrná

antika
šedá

antika
měděná



150

 
• Verze vybraného produktu: Beethoven ST4 titan
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: jakákoliv barva dle přání 
zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 2 - 7
• rozteč výčepních kohoutů: 150 mm
• možnost provedení bez držáků plaket
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením

Výčepní stojan Beethoven / most
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2-7

1448 - 2048 

1283 - 1883 



Výčepní stojan Mozart
• Verze vybraného produktu: Mozart ST3, 
kartáčovaná nerez 
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: jakákoliv barva 
dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům 
• počet výčepních kohoutů: 2 – 7
• rozteč výčepních kohoutů: 140 mm
• montážní otvory pod výčepními kohouty
• LED osvětlení
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm 
(pouze u 2VK až 6VK), s dochlazením  
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Výčepní stojan Sidewalk
• Verze vybraného produktu: Sidewalk ST 4, kartáčovaná nerez

• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 1 - 4
• rozteč výčepních kohoutů: 140 mm
• možnost varianty s osvětlením LED středové trubky
• montážní otvory pod výčepními kohouty
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
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Výčepní stojan Prisma
• Verze vybraného produktu: Prisma ST1 nerez lesk
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: galvanické pomědění 
nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 1 - 2
• možnost varianty s osvětlením LED středové trubky 
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
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Výčepní stojan Sidewalk



Výčepní stojan Staropramen
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• Verze vybraného produktu: Staropramen ST 6, leštěná nerez 
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez
• dochlazení pomocí speciální dochlazovací lišty
• počet výčepních kohoutů: 4 – 6
• rozteč výčepních kohoutů: 155 mm
• LED osvětlení
• držáky plaket za kohoutem
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením
• zakázková výroba pro pivovar Staropramen
• zapsaný průmyslový vzor

4-6
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Výčepní stojan Ostravar
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• Verze vybraného produktu: Ostravar ST 5, černá matná 
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: nerez, kartáčovaná nerez, černá matná
• dochlazení pomocí speciální dochlazovací lišty
• počet výčepních kohoutů: 5
• rozteč výčepních kohoutů: 155 mm 
• LED osvětlení
• držáky plaket za kohoutem
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením
• zakázková výroba pro pivovar Staropramen
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Výčepní stojan Parlament
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  6
• Verze vybraného produktu: Parlament ST6, nerez brus

• materiál: nerez
• povrchová úprava: kartáčovaná nerez
• počet výčepních kohoutů: 6
• rozteč výčepních kohoutů: 130 mm
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením 
• zakázková výroba pro pivovar Staropramen
• zapsaný průmyslový vzor



Výčepní stojan Classic Must
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• Verze vybraného produktu: Must ST3 nerez lesk
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 1 - 4
• rozteč výčepních kohoutů: ST2: 280 mm, ST3 a ST4: 140 mm
• plakety s LED osvětlením
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
• montážní otvory pod výčepními kohouty
 



Výčepní stojan Eva

Pi
vn

í z
ař

íze
ní

a 
ná

po
jo

vé
 c

hl
az

en
í

V
ýč

ep
ní

 st
oj

an
y

18

1-7

• Verze vybraného produktu: Eva ST4 titan
 
• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: galvanické pomědění 
nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 1 - 7
• rozteč výčepních kohoutů: 140 mm (ST2: 280 mm)
• montážní otvory pod výčepními kohouty 
• plakety s LED osvětlením na taplite
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlaze-
ním
• zakázková výroba pro pivovar Heineken
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Výčepní stojan Tomanax
• Verze vybraného produktu: Tomanax ST6, nerez 

• materiál: nerez
• povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
• speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo 
jakákoliv barva dle přání zákazníka
• dochlazení až k výčepním kohoutům
• počet výčepních kohoutů: 2 – 7
• rozteč výčepních kohoutů: 150 mm
• držáky plaket na těle výčepního stojanu nebo možnost umístění 
za výčepní kohout
• pivní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm (pouze u 2VK až 6VK), 
s dochlazením

• možnost provedení i ve verzi Tomanax 2T (u více jak 7VK )

2-7



Výčepní stojan Kovový 
• Verze vybraného produktu: Kovový ST3 chrom
 
• materiál: mosaz
• povrchová úprava: chrom, titan
• počet výčepních kohoutů: 1 - 4
• pivní vedení + dochlazovací smyčka
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1-4

mosaz



Výčepní stojan keramika Universal
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• Verze vybraného produktu: Keramický stojan ST2, titan
 
• materiál: keramika, nerez
• povrchová úprava: leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
• počet výčepních kohoutů: 1 - 6, 1 - 2VK kruhový balkon, 
3 - 6VK oválný balkon
• pivní vedení 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka

3-6

1-2



Výčepní stojan Krakonoš

Výčepní stojan Holba

22

1-3

1-4 • Verze vybraného produktu: Keramický stojan Holba ST4
 
• materiál: glazovaná keramika
• počet výčepních kohoutů: 1 – 4
• pivní vedení: 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
• ST Holba - zakázková výroba pro pivovar Holba 

• Verze vybraného produktu: Keramický stojan  Krakonoš ST3
 
• materiál: glazovaná keramika
• počet výčepních kohoutů: 1 - 3
• pivní vedení: 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
• ST Krakonoš - zakázková výroba pro pivovar Krakonoš  
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Výčepní stojan Černá Hora

Výčepní stojan Majolika

23

3-6

2-5• Verze vybraného produktu: Keramický stojan Černá Hora ST5, titan
 
• materiál: keramika, nerez
• povrchová úprava: leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
• počet výčepních kohoutů: 2 - 5
• pivní vedení: 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
• ST Černá Hora - zakázková výroba pro pivovar Černá Hora

1-2
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• Verze vybraného produktu: Majolika ST6, titan
 
• materiál: keramika, nerez
• povrchová úprava: leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
• počet výčepních kohoutů:   1 - 6
    1 - 2VK kruhový balkon
    3 - 6VK oválný balkon
• rozteč výčepních kohoutů: ST3: 135mm, ST4,5,6: 90mm
• pivní vedení: 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
• ST Majolika - zakázková výroba pro pivovar Budějovický Budvar
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Výcepní kohout Sparkler - chrom, zlato

Výčepní kohout - chrom, zlato, nerez
Výčepní kohout  s kompenzátorem v chromovém, 
titanovém (zlatém) nebo nerezovém provedení. 
Délka závitu 35 mm, 55 mm - 5/8".

Výčepní kohout Sparkler s kompenzátorem v chromovém 
nebo zlatém provedení.
Délka závitu 35mm - 5/8".

Výčepní kohout  s kompenzátorem provedení pochro-
movaná mosaz. Délka závitu 35mm - 5/8", k dispozici je 
i speciální verze 5/8" x 47/55/65 mm.

Výčepní kohout Cospi - chrom, zlato
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Sady těsnění pro výčepní kohouty 
(dle typu VK)

Výčepní kohout Nostalgie - nerez, zlato

Výčepní kohout Baroko - nerez, zlato

Výčepní kohout Royal - nerez, zlato

Držák plakety k výčepnímu kohoutu
- chrom, titan

Držák plakety k výčepnímu kohoutu 
( dlouhá verze ) - chrom, titan
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Výčepní kohout Nostalgie s kompenzátorem 
v nerezovém (chromovém) nebo titanovém 
(zlatém) provedení.
Délka závitu 35 mm - 5/8". Rukojeť imitace dřeva. 

Výčepní kohout Baroko s kompenzátorem 
v nerezovém nebo titanovém (zlatém) provedení.
Délka závitu 35 mm. Rukojeť imitace dřeva.

Výčepní kohout Royal s kompenzátorem, 
konstrukce s otočnou koulí, vyroben z leštěné 
nerezové oceli. Rozměr závitu: 5/8x40x10. 
Rukojeť standard černý plast nebo imitace dřeva. 
S odnímatelnou hubicí se sítkem.
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Výčepní stojan Dřevěné vinařské čelo

Schéma zapojení k čepování vína

• materiál: dřevo
• provedení: kruh/ovál
• rozměry: dle přání zákazníka
• možnost zajištění gravírování loga nebo umělecké 
   řezby na vinařské čelo 

1-4



BKG 25/28 L - ECO 

BKG 25/28 S - ECO 

BKG 38/40 S - ECO 

Chladič piva mokrý BKG 25/28 L-ECO 
s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení 
s velmi kvalitním zpracováním a vysokým 
výkonem. Rozměrově malý s jednoduchou 
montáží. 

•Rozměry šxhxv:   700x390x350 mm
•Provedení:   horizontální
•Výkon kompresoru:  1/4 HP 
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  21 l
•Chladicí výkon:   550 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   5-13 kg
•Výtoč piva:   60 l/h
•Počet pivních šneků:  1-3

Chladič mokrý BKG 25/28 S-ECO s dochlazením. 
Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním 
zpracováním a vysokým výkonem. Rozměrově 
malý s jednoduchou montáží. 

•Rozměry šxhxv:   380x400x580 mm
•Provedení:   vertikální
•Výkon kompresoru:  1/4 HP 
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  21 l
•Chladicí výkon:   550 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   5-13 kg
•Výtoč piva:   60 l/h
•Počet pivních šneků:  1-3

Chladič mokrý BKG 38/40 S-ECO s dochlazením. 
Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním 
zpracováním a vysokým výkonem. 
Jednoduchá montáž. 

•Rozměry šxhxv:   430x440x620 mm
•Provedení:   vertikální
•Výkon kompresoru:  3/8 HP
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  31 l
•Chladicí výkon:   750 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   12-16 kg
•Výtoč piva:   90 l/h
•Počet pivních šneků:  1-4
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BKG 50/40 S - ECO

BKG 50/54 L - ECO
Chladič mokrý BKG 50/54 L-ECO s dochlazením. 
Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním 
zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá 
montáž. 

•Rozměry šxhxv:   800x440x500 mm
•Provedení:   horizontální
•Výkon kompresoru:  1/2 HP 
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  46 l
•Chladicí výkon:   1200 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   15-27 kg
•Výtoč piva:   140 l/h
•Počet pivních šneků:  1-6

Chladič mokrý BKG 50/40 S-ECO s dochlazením. 
Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním 
zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá 
montáž.

•Rozměry šxhxv:   430x440x650 mm
•Provedení:   vertikální
•Výkon kompresoru:  1/2 HP 
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  31 l
•Chladicí výkon:   1200 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   12-16 kg
•Výtoč piva:   140 l/h
•Počet pivních šneků:  1-6
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BKG 75/90 S - ECO

BKG 50/74 S - ECO
Chladič mokrý BKG 50/74 S-ECO s dochlazením. 
Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním 
zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá 
montáž. 

•Rozměry šxhxv:   530x560x700 mm
•Provedení:   vertikální
•Výkon kompresoru:  1/2 HP 
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  58 l
•Chladicí výkon:   1200 W 
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   18-28 kg
•Výtoč piva:   140 l/h
•Počet pivních šneků:  1-6 

Chladič mokrý BKG 75/90 S-ECO s dochlaze-
ním. Profesionální chladicí zařízení s velmi 
kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. 
Jednoduchá montáž. 

•Rozměry šxhxv:  600x590x820 mm
•Provedení:   vertikální
•Výkon kompresoru:  3/4 HP 
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  87 l
•Chladicí výkon:   1500 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   27-38 kg
•Výtoč piva:   160 l/h
•Počet pivních šneků:  1-6
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BKG 75/137 L - ECO

BKG 50/54 L-D Spec.VK - ECO

Chladič mokrý BKG 50/54 L-D Spec.VK-ECO s dochlazením. 
Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním 
a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž. Přímé čepování 
z chladiče. Komplet obsahuje dva výčepní kohouty 
s kompenzátorem.

•Rozměry šxhxv:   800x440x500 mm
•Provedení:   horizontální
•Výkon kompresoru:  1/2 HP
•Napětí:   230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže: 31 l
•Chladicí výkon:   1200 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   12-16 kg
•Výtoč piva:  140 l/h
•Počet pivních šneků:  1 -2 včetně 2 VK

Chladič mokrý BKG 75/137 L-ECO s dochlazením.
Profesionální chladicí zařízení s velmi
kvalitním zpracováním a vysokým výkonem.

•Rozměry šxhxv:   1230x590x500 mm
•Provedení:   horizontální
•Výkon kompresoru:  3/4 HP
•Napětí:    230V/50 Hz
•Objem vodní nádrže:  150 l
•Chladicí výkon:   1500 W
•Chladivo:  R290
•Ledová banka:   29-46 kg
•Výtoč piva:   160 l/h
•Počet pivních šneků:  1-12
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PYGMY 20 Green Line - Nadpultový chladič piva

PYGMY 20/K Green Line - Nadpultový chladič 
piva s vestavěným kompresorem

PYGMY 25 Green Line - Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:   170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1,8 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   11,5 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     253 W
•Výkon:     20 l/h max. 25 l/h
•Chladivo:    R290 
•Hmotnost:    13,5 kg
•Počet šneků:    1 ks
•Napájení:    1,10 A

•Vnější rozměry::    170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/8 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   11,5 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     322 W
•Výkon:     20 l/h max. 25 l/h
•Chladivo:    R290
•Hmotnost:    15,5 kg
•Počet šneků:    1 ks
•Napájení:    1,40 A

•Vnější rozměry:    170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/8 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   10,5 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     299 W
•Výkon:     25 l/h max. 35 l/h
•Chladivo:    R290
•Hmotnost:    14,5 kg
•Počet šneků:    1 ks
•Napájení:    1,30 A

PYGMY 25/K Green Line - Nadpultový chladič piva 
s vestavěným kompresorem
•Vnější rozměry:    170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/8 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   10,5 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     368 W
•Výkon:     25 l/h max. 35 l/h
•Chladivo:    R290
•Hmotnost:    16,4 kg
•Počet šneků:    1 ks
•Napájení:    1,60 A
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KONTAKT 40 Green line - Nadpultový chladič piva 

KONTAKT 40/K Green line - Nadpultový chladič 
piva s vestavěným kompresorem 

•Vnější rozměry:   225 x 330 x 425 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/5 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   14/14 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     322 W
•Výkon:     40 l/h max. 50 l/h
•Chladivo:    R290
•Hmotnost:    26 kg
•Počet šneků:    2 ks
•Napájení:    1,40 A

•Vnější rozměry:   225 x 330 x 425 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/5 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   14/14 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     391 W
•Výkon:     40 l/h max. 50 l/h
•Chladivo:    R290
•Hmotnost:    29 kg
•Počet šneků:    2 ks
•Napájení:    1,70 A

KONTAKT 40/K Pro� Green line - Nadpultový 
chladič piva s vestavěným kompresorem 
a manometrem

•Vnější rozměry:    225 x 330 x 425 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/5 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   14/14 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     391 W
•Výkon:     40 l/h max. 50 l/h
•Chladivo:    R290
•Hmotnost:    29 kg
•Počet šneků:    2 ks
•Napájení:    1,70 A
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KONTAKT 70 Green line - Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:   245 x 340 x 440 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/3 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   14/14 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     506 W
•Výkon:     70 l/h max. 90 l/h
•Chladivo:    R290 
•Hmotnost:    27,5 kg
•Počet šneků:    2 ks
•Napájení:    2,20 A

KONTAKT 70/K Green line - Nadpultový chladič 
piva s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:    245 x 340 x 440 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  1/3 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   14/14 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     598 W
•Výkon:     70 l/h max. 90 l/h
•Chladivo:    R290 
•Hmotnost:    29,5 kg
•Počet šneků:    2 ks
•Napájení:    2,60 A

 

KONTAKT 155 Green Line - Nadpultový chladič piva

KONTAKT 155/K Green Line - Nadpultový chladič 
piva s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:   265 x 380 x 495 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  3/4 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   26/26 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     874 W
•Výkon:     120 l/h max. 160 l/h
•Chladivo:    R290 
•Hmotnost:    39,5 kg
•Počet šneků:    2 ks
•Napájení:    3,80 A

•Vnější rozměry:   265 x 380 x 495 mm
•Výkon chladicího kompresoru:  3/4 Hp
•Regulace teploty:   2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:   26/26 m
•Napětí:     220-240 V
•Příkon:     966 W
•Výkon:     120 l/h max. 160 l/h
•Chladivo:    R290 
•Hmotnost:    42 kg
•Počet šneků:    2 ks
•Napájení:    4,20 A
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Star 10 - Kompletní výčepní systém

Star 15 - Kompletní výčepní systém

•Výčepní stojan:  1 ks
•Vnější rozměry:  640 x 617 x 978 mm
•Hmotnost:  63 kg
•Spotřeba energie: 2,2 kWh
•Vnitřní rozměry:  500 x 400/260 x 690/540 mm
•KEG kapacita:  2 x 20l slim / 1 x 30l

•Výčepní stojan:  1-2 ks
•Vnější rozměry:  650 x 680 x 996/1083 mm
•Hmotnost:  73 kg
•Spotřeba energie: 2,8 kWh
•Vnitřní rozměry:  530 x 550 x 636 mm
•KEG kapacita:  4 x 20l slim / 1 x 30l / 1 x 50l

Star 20 - Kompletní výčepní systém
•Výčepní stojan:  1-2 ks
•Vnější rozměry:  950 x 640 x 987 mm
•Hmotnost:  88 kg
•Spotřeba energie: 2,4 kWh
•Vnitřní rozměry:  590 x 510 x 755 mm
•KEG kapacita:  4 x 20l slim / 2 x20l / 
   1 x 30l / 1 x 50l

FlexiDraft ™ představuje nový revoluční výčepní systém pro malé a středně velké provozy. Zařízení se odlišuje především 
speciálním systémem jednorázového pivního vedení.
Mezi nejvýznamnější výhody tohoto konceptu bezesporu patří:

 • Odpadá nutnost údržby a sanitace

 • Prodloužení životnosti a čerstvosti piva a zajištění jeho konzistentní vysoké kvality

 • Snadná manipulace a obsluha zařízení

Kompletní výčepní systém obsahuje chladič, výčepní stojan bez osvětlení, regulátor, narážecí hlavu a okapový tác. 
Volitelně lze objednat vnitřní LED osvětlení a zámek na dveře. 

•Teplotní rozpětí:  +2 ... +4 °C
•Napětí:   230 V/50 Hz
•Výkon:   406 W
•Hlučnost:  48-55 dB
•Chladivo:  R290 

Star 30 - Kompletní výčepní systém
•Výčepní stojan:  1-3 ks
•Vnější rozměry:  1230 x 640 x 987 mm
•Hmotnost:  105 kg
•Spotřeba energie: 2,6 kWh
•Vnitřní rozměry:  870 x 510 x 755 mm
•KEG kapacita:  6 x 20l slim / 2 x 30l / 
   2 x 50l

Star 25 - Kompletní výčepní systém
•Výčepní stojan:  1-2 ks
•Vnější rozměry:  736 x 778 x 1015/1102 mm
•Hmotnost:  84,5 kg
•Spotřeba energie: 2,8 kWh
•Vnitřní rozměry:  500 x 610 x 640 mm
•KEG kapacita:  4 x 20l slim / 2 x 30l / 1 x 50l

Star 40 - Kompletní výčepní systém
•Výčepní stojan:  1-4 ks
•Vnější rozměry:  1520 x 700 x 1070 mm
•Hmotnost:  150 kg
•Spotřeba energie: 5,4 kWh
•Vnitřní rozměry:  2x500 x 570 x 858 mm
•KEG kapacita:  8 x 20l slim / 
   4 x 30l / 2 x 50l



DKB-MU-E - Horní chladicí jednotka
•Vnější rozměry:   615 x 525 x 365/405 mm
•Příkon:    300 W
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•Chladivo:   R290 

•Povrchová úprava exteriéru: antracitová barva  
•Povrchová úprava interiéru: stríbrna barva (dno: nerez (AISI 304, 18/10))
•Oddělená chladící jednotka potřebná k DKB typu chladičů
•Umístění chladicí jednotky DKB-MU-50R: na pravé boční straně chladicího zařízení
•Jednoduchá instalace v úzkých prostorách
•Chladiče sudů jsou dodávané samostatně s oddělenou chladící jednotkou 
•Připravené k okamžitému použití
•Chlazení pomocí ventilátoru s efektem rychlého chlazení
•Vyšší chladící výkon s úsporou více jak 35%
•Jednoduchý servis – kompletně vyměnitelná chladící jednotka
•Elektronický termostat s automatickým ochlazováním
•Zpevněná spodní část uvnitř chladiče
•Ekologicky šetrné chladivoz
•Snadné propojení pivních hadic s výčepem díky předvrtaným otvorům na obou stranách (i zevnitř)

DKB-2 - Chladič KEG sudů

DKB-4 - Chladič KEG sudů

•Vnější rozměry:   1065 x 710 x 1080 mm
•Vnitřní rozměry:   980 x 615 x 980 mm
•Kapacita:   8x20l / 4x30l / 2x50l litr
•Netto objem:   590 l 

•Vnější rozměry:  1065 x 975 x 1080 mm
•Vnitřní rozměry:   980 x 885 x 980 mm 
•Kapacita:  12x20l / 8x30l / 4x50l
•Netto objem:   850 l 

DKB-6 - Chladič KEG sudů

DKB-10 - Chladič KEG sudů

DKB-8 - Chladič KEG sudů

•Vnější rozměry:   1470 x 975 x 1080 mm
•Vnitřní rozměry:   1385 x 885 x 980 mm
•Kapacita:  18x20l / 12x30l / 6x50l
•Netto objem:   1200 l 

•Vnější rozměry:   1875 x 975 x 1080 mm
•Vnitřní rozměry:   1790 x 885 x 980 mm
•Kapacita:  21x20l / 16x30l / 8x50l
•Netto objem:   1550 l 

•Vnější rozměry:   2205 x 975 x 1080 mm
•Vnitřní rozměry:  2120 x 885 x 980 mm 
•Kapacita:  24x20l / 20x30l / 10x50l
•Netto objem:   1830 l 
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DKB-MU-50R - Boční chladicí jednotka
•Vnější rozměry:   355/400 x 560 x 855 mm
•Příkon:    670 W
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•Chladivo:   R290



DFK-2E - Chladič KEG sudů

DFK-4E - Chladič KEG sudů

•Vnější rozměry:   625x580x860 mm
•Příkon:    300 W
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•KEG kapacita:   2x20 litr
•Chladivo:   R290
•Hmotnost:   45 kg
•Napětí:    220-240 V/ 50 Hz

•Vnější rozměry:   885x580x860 mm
•Příkon:   300 W
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•KEG kapacita:   4x20/1x50 litr
•Chladivo:   R290
•Hmotnost:   50 kg
•Napětí:    220-240 V/ 50 Hz

DFK-8E - Chladiče KEG sudů

•Vnější rozměry:   1355x580x860 mm
•Příkon:    300 W
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•KEG kapacita:   8x20/4x20+1x50/2x50 litr
•Chladivo:   R290
•Hmotnost:   60 kg
•Napětí:    220-240 V/ 50 Hz

•jednoduchý servis – vyměnitelná chladicí jednotka
            (agregát), výměna během 15 minut
•masivní základna chladiče
•elektronický termostat s automatickým odmrazováním
•snadné připojení na pivní hadice (pythony)
•zabudované LED osvětlení
•přidán ventilátor chlazení pro dosažení rychlého zchlazení

DFK-6E - Chladič KEG sudů

•Vnější rozměry:  1115x580x860 mm
•Příkon:    300 W
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•KEG kapacita:   6x20/2x20+1x50 litr
•Chladivo:   R290
•Hmotnost:   55 kg
•Napětí:    220-240 V/ 50 Hz
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Jednocestné nevratné plastové sudy
•Plastová alternativa nerezových sudů
•Vhodné na plnění: piva, vína, cideru, kombuchy, coldbrew coffee, a jiných nápojů
•100% recyklovatelné - nejnižší ekologická stopa ze všech dostupných sudů
•Finančně výhodné, bez investičních nákladů, značná logistická úspora
•Snadná manipulovatelnost a stohovatelnost, nízká hmotnost
•Všechny sudy přicházejí čisté, suché, sterilní a připravené k přímému plnění
•Variabilní plnění – spodní, horní, automatické, poloautomatické, manuální
•Kompatibilní se všemi stávajícími narážecími hlavami, typy koncovek: S, A, G
•Integrovaný přetlakový ventil
•Plněno CO2 pod tlakem
•Životnost: 600 dní od dne výroby
•Varianty: 12,5 l, 20 l, 30 l

100% recyklovatelné

Finančně výhodné

Varianty: 
 • 12,5 l
 • 20 l
 • 30 l



Nápojové příslušenství
Narážecí hlavy
Redukční ventily s příslušenstvím
Kompresory
Myčky sklenic včetně příslušenství
Odkapové misky / Pythony a hadice
Příslušenství k chladičům
Sanitace



A-systém Flach
Narážecí hlava Flach - vývody 5/8"
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O-kroužek

O-kroužek

zpětný ventil

rukojeť F1

tělo NH

hřídel NH 

profilové těsnění 

zpětný ventil  

zpětný ventil  

průzor

šroubení



M-systém Kombi 
Narážecí hlava Kombi, vývody 5/8"
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S-systém KorbM-systém Kombi 
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Narážecí hlava Korb - vývody 5/8"

tělo NH

rukojeť F1

zpětný ventil

O-kroužek

O-kroužek

hřídel NH 

těsnění hřídele

profilové těsnění 

zpětný ventil  

zpětný ventil  

průzor

šroubení

100% recyklovatelné

Finančně výhodné

Varianty: 
 • 12,5 l
 • 20 l
 • 30 l



Meziregulátor typ 18

Jednovývodový meziregulátor 0-6/4 bar bez pojistného 
ventilu s hlavním uzavíracím vývodem - PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1403 na CO2 0-6/3bar

•RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2 
•0-6/3 bar s jedním vývodem 
•se šroubením 3/4 PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1403 na CO2 0-10/7 bar

•RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2 
•0-10/7 bar s jedním vývodem 
•se šroubením 3/4 PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1403 na CO2 0-6/4bar 

•RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2 
•0-6/4 bar s jedním vývodem 
•se šroubením 1/2 PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1410 na dusík 0-6/3 bar 

•RV 1410 jednovývodový redukční ventil na dusík
•0-6/3 bar s jedním vývodem 
•se šroubením 3/4 PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1410 na dusík 0-6/4 bar 

•RV 1410 jednovývodový redukční ventil na dusík
•0-6/4 bar s jedním vývodem 
•se šroubením 1/2 PREMIUM PLUS
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Redukční ventil 1403 na CO2 0-6/4bar 

Redukční ventil na dusík dvojvývodový 
0-10/6 bar

•Redukční ventil na N2 dvojvývodový /dvojbate-
rie/ 0-10/6 bar.
•Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
•Se šroubením 1/2.

Redukční ventil na CO2 dvojvývodový 
0-10/6 bar
•Redukční ventil na CO2 dvojvývodový /dvojbate-
rie/ 0-10/6 bar.
•Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
•Se šroubením 1/2.

Redukční ventil na dusík trojvývodový 
0-10/6 bar

•Redukční ventil na N2 trojvývodový /trojbate-
rie/ 0-10/6 bar.
•Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
•Se šroubením 1/2.

Redukční ventil na CO2 trojvývodový 
0-10/6 bar
•Redukční ventil na CO2 trojvývodový /trojbate-
rie/ 0-10/6 bar.
•Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
•Se šroubením 1/2. N
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Redukční ventil na N2 (dusík) 
dvoubaterie Premium+ 0-6/4.bar

•Redukční ventil na N2 (dusík) dvoubaterie 
Premium+ 0-6/4 bar
•2x samostatně nastavitelné výstupní tlaky 0-4 bary
•Výstup 1/2"

Redukční ventil na CO2 
dvoubaterie Premium+ 0-6/4.bar

•Redukční ventil na CO2 dvoubaterie Premium+ 
0-6/4 bar
•2x samostatně nastavitelné výstupní tlaky 0-4.bary
•Výstup 1/2"



Puma MC 5606 - přenosný kompresor

Přenosný kompresor z profesionální řady 
s automatickým chodem. Patří do skupiny 
bezolejových kompresorů, které lze používat 
v potravinářství. 

•Průtok 47 l / min.
•Hlučnost 69 dB
•Maximální tlak 8 bar
•Objem zásobníku 6 litrů
•Hmotnost 12 kg
•Rozměry š x h x v - 470 x 180 x 420 mm 
•Dlouhá životnost

Leonardo - přenosný kompresor

Přenosný kompresor s automatickým chodem. 
Patří do skupiny bezolejových kompresorů, 
který se může používat v potravinářství. 

•Průtok 105 l / min.
•Hlučnost 85 dB
•Maximální tlak 8 bar
•Objem zásobníku 8 litrů
•Hmotnost 17 kg
•Rozměry š x h x v - 430 x 190 x 430 mm
•Dlouhá životnost

Puma MC 7523 - přenosný kompresor
Přenosný kompresor s automatickým 
chodem. Patří do skupiny bezolejových 
kompresorů, který se může používat 
v potravinářství. 

•Průtok 72 l / min.
•Hlučnost 72 dB
•Maximální tlak 7 bar
•Objem zásobníku 23 litrů
•Hmotnost 23 kg
•Rozměry š x h x v - 580 x 350 x 500 mm
•Dlouhá životnost
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Myčka pivních sklenic Dunetic

Kompaktní ruční myčka skla Dunetic umožňuje 
mytí s využitím tlaku vody, má nulovou energetic-
kou náročnost a představují úsporu vody až 70% 
oproti klasickému mytí ve dřezu. 

Myčka sklenic Del�n TS 2000

Náhradní díly k myčce pivního skla

Přístroj na mytí sklenic dosahuje prvotřídních 
mycích účinků s vynaložením minimálních 
časových a energetických nákladů, pracuje 
pouze na principu využití tlaku vody. Úspora 
vody oproti běžnému ručnímu mytí skla 
dosahuje až 70%.
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Pivní hadice na John Guest 
6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm

Python s pivním vedením 6,7 x 9,5 mm
a dochlazením 9,5 x 12,7 mm

Python s pivním vedením 
a dochlazením 6,7 x 9,5 mm

Odkapová miska - zlatá 340 x 200 mm

Odkapová miska - zlatá 450 x 220 mm
Odkapová miska - zlatá 600 x 220 mm

Spojky John Guest
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Odkapová miska - nerez 340 x 200 mm

Odkapová miska - nerez 600 x 220 mm

Odkapová miska - nerez 450 x 220 mm

Odkapová miska - nerez 800 x 250 mm



Motorový vířič s pumpou MID-7
Motorový vířič s pumpou do 6 m typ MID-7. 

Motorový vířič s pumpou RIO 7

Náhradní díly k chladičům

Motorový vířič s pumpou do 6 m typ RIO-7. 

     

Motorový vířič s pumpou STB 12
Motorový vířič s pumpou do 11 m/ typ TOTTON STB 12. 

Nerezová chladicí smyčka "šnek" s vnějším 
průměrem trubky 8 mm / 9,5 mm

N
áp

oj
ov

é
př

ísl
uš

en
st

ví

49

Př
ísl

uš
en

st
ví

 k
 c

hl
ad

ič
ům



Příslušenství k sanitacím

Průtokový čistící adapter FLACH / KOMBI / KORB 

Čistící soudek FLACH / KOMBI / KORB 5l s nerez. �tinkem
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THERMOTECHNIKA BOHEMIA je exkluzivním dodavatelem fitinků společnosti Micro Matic v České republice.
Společnost Micro Matic je předním světovým výrobcem fitinků. Všechny fitinky Micro Matic mají vysokou 

kvalitu, dlouhou životnost a nabízejí vysokou úroveň bezpečnosti a kvality při manipulaci s keg sudy.

Fitinky
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A-systém Flach

tělo

CO2 ventil

podložka

pružina

spodní trubka

těsnění
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M - systém Kombi

tělo

CO2 ventil 

pivní pružina

spodní trubka

pojistný disk

CO2 pružina

těsnění

pivní ventil



S-systém Korb

tělo

CO2 ventil

pivní ventil

pivní pružina

spodní trubka

O-kroužek

CO2 pružina

pojistný disk
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Chladicí a mrazicí technika
Lednice
Vinotéky
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SC 21 - Lednice s prosklenými dveřmi

•Vnější rozměry:  360 x 330 x 585 mm
•Netto váha:   18 kg 
•Příkon:    90 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +0 ... +10 °C 
•Velikost police:   254 x 212 mm
•Spotřeba el. energie:  0,6 kWh/24h
•Chladivo:   R600a 
•Napětí:    220-240 V/ 50 Hz
•Netto objem:   18 l
•Hmotnost:   18 kg

Lednice s prosklenými dveřmi, dynamickým chlazením, 
reklamní nadstavbou, 1 nastavitelnou bílou drátěnou policí, 
LED osvětlením a nožičkami. Klimatická třída N. 

SC 130 - Lednice s prosklenými dveřmi

•Vnější rozměry:  540 x 560 x 850 mm
•Netto váha:  40 kg
•Příkon:    135 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +0 ... +12 °C 
•Spotřeba el. energie:  2,4 kWh/24h
•Chladivo:   R600a 
•Vnitřní rozměry:   460 x 400 x 740 mm
•Velikost police:   458 x 380 mm
•Napětí:    220-240 V/ 50 Hz
•Objem:   130 l
•Hmotnost:   43 kg

130 litrová prosklená lednice je vybavena 4 nastavitel-
nými policemi, mechanickým termostatem, dynamic-
kým chlazením, vnitřním osvětlením a zámkem dveří. 
Klimatická třída N.

USS-220 DTK - Lednice s prosklenými dveřmi

•Vnější rozměry:  595 x 640 x 1310 mm
•Netto váha:   58 kg
•Brutto objem:   215 l 
•Teplotní rozpětí:   (+30°C, 55% Rh) +1 ... +10 °C 
•Spotřeba el. energie:  3,5 kWh/24h
•Chladivo:   ekologické 
•Vnitřní rozměry:   505 x 462 x 1025 mm
•Napájení:   2 A
•Netto objem:   190 l
•Hmotnost:   65 kg
•Hlučnost:   46,8 dB
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
 
Vitrínová lednice je vybavena 3 policemi, lakovaným 
exteriérem, ABS interiérem, mechanickým termostatem, 
dynamickým chlazením a vnitřním osvětlením.

USS 374 DTKLE - Lednice s prosklenými dveřmi

•Vnější rozměry:  595 x 640 x 1980 mm
•Hlučnost:   46,8 dB
•Netto váha:   78 kg
•Brutto objem:   372 
•Výkon:    370 W
•Teplotní rozpětí:   (+30°C, 55% Rh) +1 ... +10 °C 
•Spotřeba el. energie:  3,8 kWh/24h
•Chladivo:   ekologické 
•Vnitřní rozměry:   505 x 462 x 1555 mm
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
•Objem:   345 l
•Napájení:   2,7 A
•Hmotnost:   85 kg

Prosklená lednice je vybavena 5 policemi, mechanickým 
termostatem, dynamickým chlazením, vnitřním osvětlením 
a zámkem dveří. 
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USS 1000 DSCL - Lednice s posuvnými dveřmi 

•Vnější rozměry:  1000 x 742 x 2000 mm
•Příkon:    700 W
•Teplotní rozpětí:   (+30 °C, 55% Rh) +1 ... +10 °C 
•Spotřeba el. energie:  8,7 kWh/24h
•Chladivo:   ekologické 
•Vnitřní rozměry:   890 x 572 x 1533 mm
•Hmotnost:   160 kg
•Netto objem:   524 l
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
•Hlučnosť:   55,4 dB

Lednice je vybavena 2x5 policemi, posuvnými prosklený-
mi dveřmi, reklamní nástavbou, jedním chladicím 
prostorem, bílým exteriérem (úprava práškovým laková-
ním), hliníkovým interiérem, mechanickým termostatem, 
ventilovaným chlazením, vnitřním osvětlením.

USS 1200 DSCL - Lednice s posuvnými dveřmi 

•Vnější rozměry:  1200 x 742 x 2000 mm
•Příkon:    850 W
•Teplotní rozpětí:   (+30 °C, 55% Rh) +1 ... +10 °C 
•Spotřeba el. energie:  10,7 kWh/24h
•Chladivo:   ekologické 
•Vnitřní rozměry:   1090 x 572 x 1533 mm
•Hmotnost:   178 kg
•Netto objem:   645 l
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
•Hlučnosť:   55,4 dB

Lednice je vybavena 2x5 policemi, posuvnými prosklenými 
dveřmi, reklamní nástavbou, jedním chladicím prostorem, 
bílým exteriérem (úprava práškovým lakováním), hliníkovým 
interiérem, mechanickým termostatem, ventilovaným 
chlazením, vnitřním osvětlením.

TC 190 LILLA - Stolní vitrína

•Vnější rozměry:   1333 x 484 x 595 mm
•Příkon:    200 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +2 ... +12 °C
•Chladivo:   R600a 
•Hmotnost:   96 kg
•Netto objem:   170 l

TC 190 Lilla je nadpultová chladící vitrína v designovém 
provedení se zaoblenými rohy. Vnějšek je antracitové 
barvy s hliníkovým ozdobným rámem. Disponuje 2 
skleněnými policemi, prosklenými dveřmi s plastovým 
rámem, digitálním termostatem, ventilovaným chlaze-
ním a vnitřním LED osvětlením. 

TC BB2GD - Barová chladnička 

•Vnější rozměry:   1462 x 520 x 840 mm
•Příkon:    250 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +2 ... +10 °C 
•Spotřeba el. energie:  2,4 kWh/24h
•Hmotnost:   105 kg
•Objem:   290 l
•Chladivo:  ekologické

Barová chladnička z naší vlastní produkce se vyznačuje 
vysokou kvalitou, dvěma prosklenými dveřmi, polyureta-
novou izolací (40 mm), elektronickým termostatom 
s automatickým odmražováním, digitálním displejem, 
dveřmi s automatickým zavíráním a standardním 
zámkem, odděleným vnitřní osvětlením, nastavitelnými 
nohami a dvěma policami na každé dveře. 



58

C
hl

ad
ic

í a
 m

ra
zic

í 
te

ch
ni

ka
Le

d
ni

ce

TC 400SDWH - Lednice s plnými dveřmi

•Vnější rozměry:  595 x 625 x 1846 mm
•Netto váha:   88 kg 
•Příkon:    180 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +2 ... +12 °C 
•Maximální nosnost polic:  30 kg
•Spotřeba el. energie:  1,18 kWh/24h
•Chladivo:   R600a 
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
•Vnitřní rozměry:   505 x 480 x 1555 mm
•Brutto objem:   400 l
•Netto objem:   375 l
•Hmotnost:   103 kg

Lednice je vybavena 5 policemi, poplastovaným ocelovým 
interiérem i exteriérem, digitálním termostatem, dynamickým 
chlazením, nastavitelnými nožičkami a digitálním ukazatelem 
teploty.

TC 600GDAN - Lednice s prosklenými dveřmi

•Vnější rozměry:  700 x 825 x 1865 mm
•Vnitřní rozměry:   600 x 715 x 1400 mm 
•Příkon:    201 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +1 ... +12 °C 
•Maximální nosnost polic:  30 kg
•Spotřeba el. energie:  1,21 kWh/24h
•Chladivo:   R600a 
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
•Velikost police:   575 x 640 mm
•Brutto objem:   600 l
•Netto objem:   573 l
•Hmotnost:   127 kg

Lednice se skleněnými dveřmi je vybavena digitálním 
termostatem, digitálním ukazatelem teploty, poplasto-
vaným ocelovým interiérem i exteriérem, dynamickým 
chlazením, vnitřním osvětlením a 5 policemi.

TC 400GDWH - Lednice s prosklenými dveřmi

•Vnější rozměry:  595 x 625 x 1846 mm
•Brutto objem:   400 l 
•Příkon:    180 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +1 ... +12 °C 
•Maximální nosnost polic:  30 kg
•Spotřeba el. energie:  1,18 kWh/24h
•Chladivo:   R600a
•Vnitřní rozměry:   505x480x1555 mm
•Velikost police:   480x440 mm
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
•Netto objem:   375 l
 
Vitrínová lednice disponuje 5 policemi, 
poplastovaným ocelovým interiérem i exteriérem, 
digitálním termostatem, digitálním ukazatelem teploty, 
led osvětlením interiéru, nastavitelnými nožičkami 
a ventilačním chladezením.

TC 600R - Lednice s oddělenými kontejnery

•Vnější rozměry:  700 x 825 x 1865 mm
•Brutto objem:   600 l 
•Příkon:    201 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +2 ... +12 °C 
•Spotřeba el. energie:  1,21 kWh/24h
•Chladivo:   R600a 
•Vnitřní rozměry:   600 x 715 x 1400 mm
•Napětí:    230 V/ 50 Hz
•Netto objem:   547 l
•Napájení:   1,32 A
•Rozměr kontejneru:  300 x 610 x 250 mm

Lednice je vybavena 10 ks uzamykatelnými kontejnery, 
poplastovaným ocelovým interiérem i exteriérem, digitálním 
ukazatelem teploty, nastavitelnými nožičkami a dynamickým 
chlazením.



DCL-22 MU/VS - Barová lednice se dvěma 
dveřmi
•Vnější rozměry:   1245 x 560 x 850 mm
•Příkon:    310 W
•Brutto objem:   300 l
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•Chladivo:   R290

 

DCL-6622 MU/VS - Barová lednice se zásuvka-
mi a dveřmi
•Vnější rozměry:   2195 x 560 x 850 mm
•Příkon:    390 W
•Brutto objem:   635 l
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•Chladivo:   R290

Barové lednice disponujú ventilovaným chlazením (efekt rychlého 
ochlazování), 2 výškově nastavitelnými kovovými policemi na každé 
dveře, elektronickým termostatem s automatickým odmrazováním, 
zevnitř nastavitelnými nožičkami, vnitřním LED osvětlením (i v zásuv-
kách), plně vysouvatelnými zásuvkami na teleskopických lištách. 
Vnitřek zařízení je poplastovaný plech stříbrno-šedé barvy, vnějšek je 
poplastovaný plech antracitové barvy.
Gumové těsnění dveří je vyměnitelné.
Jednoduché propojení pivních hadic s výčepem díky předvrtaným 
otvorem.
Jednoduchý servis - chladicí jednotka je kompletně vyměnitelná.
Lednice DCL jsou šetrné k životnímu prostředí (ekologické chladivo 
R290) a energeticky efektivní (vyšší chladicí výkon s úsporou energie 
více než 35%). 

DCL-332G MU/VS - Barová lednice se zásuv-
kami a skleněnými  dveřmi

•Vnější rozměry:   1720 x 560 x 850 mm
•Příkon:    390 W
•Brutto objem:   470 l
•Teplotní rozpětí:   +2 ... +10 °C 
•Chladivo:   R290
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Různé kombinace standardních modulů nabízejí širokou škálu
možností. Nabízíme možnost výběru z 2,3 nebo 4 modulových
modelů v nichž jsou kombinovány moduly s plnými nebo
skleněnými dveřmi, moduly se zásuvkami a s otvory na lahve.
Každý model je možné objednat se standardní chladicí jednotkou
(MU) nebo se split jednotkou (VS) - bez kompresoru
a kondenzátoru.



SW - 38 - Dvouzónová vinotéka
•Vnější rozměry:  395 x 585 x 1020 mm
•Brutto objem:  125 l 
•Příkon:    117 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +5 ... +22 °C 
•Spotřeba el. energie:  0,7 kWh/24h
•Chladivo:   ekologické 
•Napájení:  220-240 V/50 Hz
•Hmotnost:   43,5 kg

Dvouzónová kompresorová vinotéka disponuje černou 
barvou, nerezovými dveřmi s dvojitým tmavým sklem, 
7  dřevěnými policemi, 2 oddělenými ukazateli teploty, 
vnitřním LED osvětlením, ventilátorem a zámkem dveří. 
Vhodná pro 38-50 lahví. 

SW - 66 - Dvouzónová vinotéka
•Vnější rozměry:  595 x 580 x 1020 mm
•Brutto objem:   190 l
•Příkon:    120 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +5 ... +22 °C 
•Spotřeba el. energie:  0,81 kWh/24h
•Napájení:  220-240 V/50 Hz
•Hmotnost:   56 kg

Dvouzónová kompresorová vinotéka disponuje černou 
barvou, nerezovými dveřmi s dvojitým tmavým sklem, 
7  dřevěnými policemi, 2 oddělenými ukazateli teploty, 
vnitřním LED osvětlením, ventilátorem a zámkem dveří. 
Vhodná pro 66-80 lahví.

SW - 180 - Dvouzónová vinotéka

•Vnější rozměry:  595 x 680 x 1840 mm
•Brutto objem:   480 l
•Příkon:    170 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +5 ... +22 °C
•Spotřeba el. energie:  1,30 kWh/24h
•Napájení:  220-240 V/50 Hz
•Hmotnost:   90 kg

Dvouzónová kompresorová vinotéka disponuje černou 
barvou, nerezovými dveřmi s dvojitým tmavým sklem, 
8  dřevěnými policemi, 2 oddělenými ukazateli teploty, 
vnitřním LED osvětlením, ventilátorem a zámkem dveří. 
Vhodná pro 181-205 lahví.
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TC 160WAN - Vinotéka

•Vnější rozměry:  585 x 600 x 855 mm
•Brutto objem:  160 l 
•Příkon:    122 W
•Teplotní rozpětí:   +6 ... +13 °C 
•Spotřeba el. energie:  1,08 kWh/24h
•Chladivo:   R600a 
•Napájení:  230 V/50 Hz
•Hmotnost:   45 kg
•Napájení:   0,5 A

Vinotéka s vnějším pláštěm s plastovou povrchovou 
úpravou antracitovej barvy, vnitřním plastovým 
povrchem šedej barvy, nerezovým madlem, 3 dřevěný-
mi policemi (2 + 1 nakloněná) a 2 bočními svislými 
modrými LED světlami. Rám dveří je z nerezové oceli. 
Vhodná pro 18 lahví. 

TC 400WAN - Vinotéka
•Vnější rozměry:  595 x 625 x 1846 mm
•Brutto objem:   400 l
•Příkon:    180 W
•Teplotní rozpětí:   +6 ... +13 °C 
•Spotřeba el. energie:  1,18 kWh/24h
•Napájení:  230 V/50 Hz
•Hmotnost:   94 kg
•Chladivo:   R600a

Vinotéka s vnějším pláštěm s plastovou povrchovou 
úpravou antracitovej barvy, vnitřním plastovým 
povrchem šedej barvy, nerezovým madlem, 7 dřevěný-
mi policemi a 2 bočními svislými modrými LED světlami. 
Rám dveří je z nerezové oceli. Vhodná pro 42 lahví. 
Vinotéka má samostatný spínač ventilátoru, takže 
můžete nastavit 2 způsoby chlazení. Když je ventilátor 
zapnutý, chlazení je dynamické. Když je ventilátor 
vypnutý, chlazení je statické, čímž vzniká 7 °C rozdíl mezi 
dolní a horní úrovní. Digitální termostat umožňuje 
automatické odmrazování.

TC 500WAN - Vinotéka
•Vnější rozměry:  700 x 705 x 1865 mm
•Brutto objem:   500 l
•Příkon:    201 W
•Teplotní rozpětí:   +6 ... +13 °C
•Spotřeba el. energie:  1,21 kWh/24h
•Napájení:  230 V/50 Hz
•Brutto hmotnost:   127 kg
•Chladivo:   ekologické

Vinotéka s vnějším pláštěm s plastovou povrchovou 
úpravou antracitovej barvy, vnitřním plastovým 
povrchem šedej barvy, nerezovým madlem, 7 dřevěný-
mi policemi (6 + 1 nakloněná) a 2 bočními svislými 
modrými LED světlami. Vhodná pro 49 lahví. 
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Gastro/nerezové stoly

•Vnější rozměry:   1333 x 484 x 595 mm
•Příkon:    200 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +2 ... +12 °C
•Chladivo:   R600a 
•Hmotnost:   96 kg
•Netto objem:   170 l

TC 190 Lilla je nadpultová chladící vitrína v designovém 
provedení se zaoblenými rohy. Vnějšek je antracitové 
barvy s hliníkovým ozdobným rámem. Disponuje 2 
skleněnými policemi, prosklenými dveřmi s plastovým 
rámem, digitálním termostatem, ventilovaným chlaze-
ním a vnitřním LED osvětlením. 

•Vnější rozměry:   1462 x 520 x 840 mm
•Příkon:    250 W
•Teplotní rozpětí:   (+25°C, 60% Rh) +2 ... +10 °C 
•Spotřeba el. energie:  2,4 kWh/24h
•Hmotnost:   105 kg
•Objem:   290 l
•Chladivo:  ekologické

Barová chladnička z naší vlastní produkce se vyznačuje 
vysokou kvalitou, dvěma prosklenými dveřmi, polyureta-
novou izolací (40 mm), elektronickým termostatom 
s automatickým odmražováním, digitálním displejem, 
dveřmi s automatickým zavíráním a standardním 
zámkem, odděleným vnitřní osvětlením, nastavitelnými 
nohami a dvěma policami na každé dveře. 
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Nerezové stoly pro gastronomické provozy
„na míru“ dle přání zákazníka

Použitým materiálem je austenitická nerezová ocel (vhodná pro styk s potravinami). Výrobky v maximální možné 
míře využívají kvality tohoto hygienického materiálu, mají extrémně dlouhou životnost a jsou snadno udržovatelné.

Nerezové stoly pro gastronomii nabízíme v typovém i zakázkovém provedení, dle požadavku zákazníka. 
U typových i zakázkových výrobků nabízíme stejné standardy:
 •použití nerezové oceli pro potravinářské účely
 •perfektní výrobní zpracování
 •dokonale vyhlazené sváry, jemné broušení a leštění
 •obvodové prolisy pro lepší hygienu, výztužné prolisy (obvodové, středové) pro zvýšení pevnosti
 •vysoká kvalita, komfort obsluhy a údržby, funkčnost
 •stoly vyhřívané nebo s chlazením



Dolium sudy
Drink Gas

Chladicí a mrazicí komory
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Profesionální chladicí a mrazicí komory
 s plnými a prosklenými dveřmi 

Chladicí komory vyrobené společností THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. jsou vytvořené 
v souladu s požadavky na skladování nejen potravin, ale i dalších výrobků (farmaceutické, kosmetické,

chemické výrobky) a vždy se přizpůsobí konkrétním požadavkům zákazníků.

Komory s plnými dveřmi:
- chladicí komora
- mrazicí komora
- mrazicí (udržovací) komora
- šoková komora

Komory s prosklenými dveřmi:
- chladicí komora slim
- chladicí komora velká
- mrazicí komora
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10 důvodů, proč si vybrat chladicí komoru

01 JEDINEČNOST 
Každá chladicí komora je vyrobena a přizpůsobena 
Vašim potřebám svou velikostí i výkonem. Dodatečně 
ji lze rozšířit a existují i mobilní verze. 

03 POMĚR CENA / KVALITA  
Součástky chladicích komor vybíráme nejefektivnějším 
způsobem od jednotlivých dodavatelů, takto zaruču-
jeme vysokou kvalitu za nejlepší cenu. 

04 TEPELNÁ IZOLACE   
Díky PUR / PIR panelům, je tepelná izolace chladicí 
komory vysoce efektivní, což znamená významné 
úspory nákladů. 

05 TECHNOLOGIE    
Náš inženýrský tým pro technické chlazení přistupuje 
nejrozumnějším způsobem pro poskytnutí co nejlepší-
ho řešení pro naše zákazníky. Díky unikátní výrobě jsou 
použity nejnovější materiály a profesionální technolo-
gie.

06 VYUŽITÍ PROSTORU    
Hmotnost samotné chladicí komory je poměrně 
nízká. Pomocí montážních technologií není 
problém postavit komory s velkým  rozponem.  

07 OPTIMALIZACE   
Spolehlivé a efektivní spojení konstrukce a zařízení 
pro dosažení co nejefektivnější účinnosti.

08 VARIABILITA   
Panely mohou být nerezové nebo s hliníkovou 
povrchovou úpravou s rovným, mikroprofilovým 
nebo žebrovaným povrchem v různých barvách.

10 ÚSPORA ENERGIE    
Kromě tepelné izolace existují i další faktory, které 
napomáhají snížit náklady na elektrickou energii: 
vysoký stupeň automatizace, digitální ukazatel 
teploty, LED osvětlení. Pri nainstalovaní výmeníku 
tepla, lze vytvořené teplo zužitkovat na vytápění 
jiných místností.

09 JEDNODUCHÁ SANITACE     
Komory nemají žádné ostré rohy, lze je jednoduše 
čistit pomocí mírně alkalických prostředků.

02 PŘESNOST 
Montáž na místě zaručuje dokonale přesné spojení 
mezi panely. 



Dolium sudy
Drink Gas

Pivní tanky



Pi
vn

í t
an

ky

68

Naše společnost nabízí pivní tanky nizozemské společnosti Fib Beer Systems. 
Nabízíme komplexní řešení tankové technologie, od vytvoření návrhu až po 
instalaci a údržbu celé tankové technologie.

Pivní tanky umožňují pivovarům dostat své pivo až ke koncovému spotřebiteli v restauraci ve stejné kvalitě, v jaké jej vyrobili 
v pivovaru. Pivo se v pivovaru naplní do cisterny, která jej dopraví do restaurace. Tam se z cisterny přečerpá do pivního 
tanku. 

Kromě pivních tanků nabízíme také:

Pivní cisterny nebo tanky na přepravu piva

Tanky na různé události (festivaly)

Kontejnery nebo přívěsy vybavené několika tanky na pivo

Mobilní bar s pivním tankem

Proč tankové pivo?

• vysoká kvalita piva 
• delší životnost piva
• stabilní teplota a tlak
• není potřeba žádný CO2 
• žádná ztráta při čepovaní 
• šetří čas 
• úspora lidí v logistice 

Objem Izolace Povrchová úprava Barva/Typ
Neizolovaný Izolovaný Horizontální Vertikální nerez měď potištěná fólie[l]

125 AnoAno Ano Ne Ano Ano Ano

Ano
Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano Ano
Ano Ano

Ano Ne

AnoAno
AnoAno

AnoAno

250
500

1000

Pivní tanky - lepší způsob, jak podávat pivo...
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Naši dodavatelé



Parlament

Charlie´s square

Pivní ráj

Na Kačapce

Pivní ráj

Na Stojáka

Na Stojáka Tankovna Občanská plovárna

Bokovka

Na Kačapce

Naše realizace

Nový stojan Staropramen Tankovna Občanská plovárna



THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. 
se sídlem: Komenského 951, 644 53 Újezd u Brna
IČO: 46969829
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl: C, vložka: 7152
e-mail: obchod@tcbohemia.com 

servisní dispečink 
+420 513 030 630

www.tcbohemia.com
www.thermotechnika.cz 

SERVISNÍ STŘEDISKO
Dolní Beřkovice
adresa: Nádražní 111, 
277 01 Dolní Beřkovice
tel. : +420 725 163 117

SERVISNÍ  STŘEDISKO
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adresa: Dolní Roveň 153 
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tel. : +420 734 696 765
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adresa: Místecká 845, 
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tel. : +420 725 805 030
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tel. : +420 725 163 118
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tel. : +420 544 229 478
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683 52 Hostěrádky-Rešov
tel. : +420 603 196 020
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