PARTY TABLE
PARTY TABLE S-2S2B = Separate Self Service Beer Bar

Úvodem:
Působíme 30 let v oblasti distribučních technologií piva, tj. dodáváme samovýčepní restaurace, technologie
pivních tanků, centrální distribuční systémy piva do sportovních arén. Máme přes 200 referencí pro
nejvýznamnější pivovarské skupiny v zemích Evropy i mimo ni.
Nyní představujeme nový produkt - samovýčepní pivní stůl

PARTY TABLE (typ S-2S2B = Separate Self Service Beer Bar)
Hlavní charakteristiká přednost - (vyvozená z minulých projektů) je JEDNODUCHOST (transportu, instalace,
obsluhy a údržby).
Účel použití PARTY TABLE:
!
Pro hromadnou a rychlou obsluhu BEZ ČEKÁNÍ skupiny zákazníků.
!
Pro odlehčení práce personálu.
!
Pro přesnou kontrolu konzumace.
!
Pro výjimečný zážitek zákazníků natočit si vlastní pivo.
!
Pro získání konkurenční výhody - zpestření prostředí nevšední technologií. VĚTŠÍ PROFIT.
!
Pro umístění jak v interieru tak exterieru, na odlehlých terasách a street-prostorech restaurací.

PARTY TABLE charakteristika, funkce, kontakty

PARTY TABLE
Základní charakteristika PARTY TABLE:

Funkce PARTY TABLE:

!
Stůl je pro 8 osob, má veškeré vybavení v noze stolu (sud s
!
Zobrazení výtoče v příslušném Módu na dotykovém

pivem na 30 l, chlazení, 2 x ostřik sklenic z nádrže o kapacitě 5 l,
terminálu.
2 x odkapník na desce stolu, sběrná nádoba na vodu 15 l).
!
Možnost odúčtování libovolného podúčtu.
!
4 nerez kohouty na pivní hlavici, s možností přizpůsobení designu
!
Hlídání
minima piva v sudu.
vlastnímu interiéru.
!
Měření a zobrazení výtoče na otočném (330° ) dotykovém
!
Komunikace s okolními PARTY TABLEs (pokud jsou
terminálu 7“.
instalovány v dané lokalitě).
!
Přesnost měření 0.01 l.
!
Zobrazení výtoče okolních (číslovaných) stolů - synergický
!
Módy měření: společný účet, žurnál (roll posledních 5 výtočí),
efekt.
8 podúčtů.
!
Síň slávy (historicky největší výtoč stolu).
!
Deska stolu z masivu, volba dle vlastního interiéru.
!
Rozměr desky 130 cm x 130 cm, výška stolu 110 cm, výška s pivní
!
Akustická signalizace při pokusu o ilegální výtoč (odpojení
hlavicí a terminálem 160 cm, váha: 80 kg
stolu od napájení).
!
Napájení: 230V, přívodní kabel 4m
!
Ochrana proti přepětí a hydrodynamickým vlivům.

Transport a Instalace PARTY TABLE:

Volitelné příslušenství PARTY TABLE:

!
Transportní šířka zařízení je 75 cm (snímatelná deska stolu).
!
Transportní vozík s kolečky.
!
Možnost připevnění transportních koleček
Sanitační sada.
!
Instalace (2 osoby) během 15 minut (Instalace stolové desky, !
Sada náhradních dílů.
umístění sudu s pivem, náplň oplachové vody, připojení na !
230V, nastavení provozních parametrů stolu barmanem).
!
Ochranná plachta pro venkovní instalaci.
!
Zařízení je připraveno k provozu za 4-6 minut po zapnutí.
Dodací podmínky PARTY TABLE:

!
4 týdny od objednání (v rámci EU).
!
Možnost pronájmu.
!
Zajištění financování.
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