
LINIA KOLUMN DO PIWA ORAZ PROJEKTY INDYWIDUALNE   



Od 1995 roku zaopatrujemy polski rynek w elementy instalacji

do piwa, projektujemy i wykonujemy niestandardowe

instalacje do piwa i napojów gazowanych. Nasze studio

projektowe na podstawie ogólnych wskazówek i życzeń

klientów projektuje niestandardowe nalewaki do piwa, które

produkowane są na warsztatach, w siedzibie naszej firmy.

Zebrane przez te wszystkie lata doświadczenia zaowocowały

opracowaniem własnej linii kolumn do piwa CORTA.

Przyjęliśmy w nich wyjątkowe rozwiązania techniczne, dzięki

którym nasze kolumny wyróżniają się na tle innych ofert, choć

może nie na pierwszy rzut oka.

INFORMACJE OGÓLNE



Korpusy wszystkich kolumn CORTA wykonane są ze stali

nierdzewnej, szlifowanej lub polerowanej. W zależności od

oczekiwań klienta kolumny mogą być również pokrywane

miedzią i zabezpieczone przed utlenianiem specjalną powłoką

lakierniczą, a także barwieniem poprzez napylanie próżniowe

jonami tytanu. Ten rodzaj barwienia pozwala uzyskać wiele

różnych kolory o niezwykłej głębi, jednak największą jego zaletą

jest nieporównywalna z niczym trwałość i odporność na

ścieranie.

KORPUS KOLUMNY



Nasze kolumny wyposażamy w standardowe medaliony do prezentacji logo marki piwa – montowane na kranie, oraz podświetlane – montowane na korpusie

kolumny. Zaprojektowaliśmy je w taki sposób, żeby wykonanie nowej grafiki było bardzo proste dla każdego użytkownika, podobnie jak jej wymiana.

Pomyśleliśmy też o wygodzie barmana. Na odwrocie medalionu przygotowaliśmy miejsce na umieszczenie odręcznie wykonanego opisu. Jest to przydatne

zwłaszcza na kolumnach z większą ilością kranów i częstymi zmianami piwa na poszczególnych kranach.

MEDALIONY  PODŚWIETLANE MEDALIONY STANDARDOWE 



KOLEKTOR CHŁODZĄCY 

Bardzo istotnym elementem wszystkich kolumn do piwa CORTA,

oraz CORTA STILO jest specjalnie zaprojektowany i wykonany

kolektor chłodzący. Jego zadaniem jest utrzymanie właściwej

temperatury piwa w przewodach wewnątrz kolumny, oraz co w

naszych kolumnach wyjątkowe schładzanie korpusów kranów.

Jeśli nalewak nie będzie używany np. przez noc, lub co gorsza kilka

dni z rzędu, temperatura piwa znajdującego się wewnątrz kranu i w

krótkim fragmencie przewodu bezpośrednio przed kranem, szybko

zbliży się do temperatury otoczenia. W tych warunkach bardzo

przyspieszają procesy sprzyjające psuciu się piwa i powolnemu

infekowaniu całej instalacji. Zastosowane przez nas rozwiązanie

skutecznie zapobiega występowaniu tego niekorzystnego zjawiska.



JAKOŚĆ I GWARANCJA

Wszystkie modele kolumn CORTA wykonane są z należytą

starannością i dbałością o każdy detal. Bardzo nam zależy na tym,

żeby prezentowały się na barze bez zarzutu. Z równie dużą uwagą

podchodzimy do wszelkich aspektów technicznych, oraz

odporności naszych urządzeń na trudy eksploatacji. Wszystkie

elementy korpusów, oraz instalacji piwnych wykonane są ze stali

nierdzewnej i innych najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu

jesteśmy w 100% pewni ich niezawodnego działania przez bardzo

długi czas. Na dowód tego udzielamy naszym klientom 5 lat

gwarancji na wszystkie kolumny CORTA S i CORTA STILO S.

Elementy wyposażenia kolumn takie jak krany czy medaliony objęte

są 12 miesięcznym okresem gwarancji.



CORTA STILO to model kolumny jedno i dwukranowej.

Podobnie jak we wszystkich modelach kolumn CORTA

również w tym korpus kolumny, oraz instalacja piwna

wykonana jest ze stali nierdzewnej. Kolumna wyposażona

jest także w specjalny system chłodzenia korpusu kranu

zapobiegający psuciu się piwa w nieużywanym jakiś czas

nalewaku. Kolumny CORTA STILO mogą być wyposażane w

medaliony standardowe – montowanie na kranie. Dla tego

modelu nie są dostępne medaliony podświetlane.

CORTA STILO



CORTA L to model trzy i czterokranowej. Podobnie jak we

wszystkich modelach kolumn CORTA również w tym korpus

kolumny, oraz instalacja piwna wykonana jest ze stali

nierdzewnej. Kolumna wyposażona jest także w specjalny

system chłodzenia korpusu kranu zapobiegający psuciu się

piwa w nieużywanym jakiś czas nalewaku. Kolumny CORTA L

mogą być wyposażane w medaliony standardowe –

montowanie na kranie jak i podświetlane

CORTA L



CORTA T to model, który może być wyposażony od czterech

do ośmiu kranów. Podobnie jak we wszystkich modelach

kolumn CORTA również w tym korpus kolumny, oraz instalacja

piwna wykonana jest ze stali nierdzewnej. Kolumna

wyposażona jest także w specjalny system chłodzenia

korpusu kranu zapobiegający psuciu się piwa w nieużywanym

jakiś czas nalewaku. Kolumny CORTA L mogą być wyposażane

w medaliony standardowe – montowanie na kranie jak i

podświetlane.

CORTA T



CORTA TT to model, który może być wyposażony w 10 lub 12

kranów. Podobnie jak we wszystkich modelach kolumn

CORTA również w tym korpus kolumny, oraz instalacja piwna

wykonana jest ze stali nierdzewnej. Kolumna wyposażona

jest także w specjalny system chłodzenia korpusu kranu

zapobiegający psuciu się piwa w nieużywanym jakiś czas

nalewaku. Kolumny CORTA L mogą być wyposażane w

medaliony standardowe – montowanie na kranie jak i

podświetlane.

CORTA TT



CORTA U to model, który daje najwięcej możliwości

podłączenia kranów bo od 4 aż do 16. Podobnie jak we

wszystkich modelach kolumn CORTA również w tym korpus

kolumny, oraz instalacja piwna wykonana jest ze stali

nierdzewnej. Kolumna wyposażona jest także w specjalny

system chłodzenia korpusu kranu zapobiegający psuciu się

piwa w nieużywanym jakiś czas nalewaku. Kolumny CORTA L

mogą być wyposażane w medaliony standardowe –

montowanie na kranie jak i podświetlane.

.

CORTA U



POROJEKTY INDYWIDUALNE

Możemy pomóc naszym klientom w

zaprojektowaniu indywidualnego

kształtu kolumny, dostosowanego do

koncepcji wnętrza baru. Dzięki temu

kolumna do piwa może stać się czymś

znacznie więcej niż tylko urządzeniem

wyszynkowym. Po wyposażeniu jej w

dodatkowe funkcjonalności: wieszaki

na kufle, podświetlane elementy

reklamowe itp. może stanowić

podstawowy i niepowtarzalny element

wnętrza. Taki projekt moglibyśmy

wzbogacić o jeden lub kilka zbiorników

wyszynkowych, które dopełniły by i

podkreśliły charakter miejsca.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI
Bardzo chętnie udzielimy odpowiedzi na każde Państwa pytanie

IBC POLSKA F&P S.A.
ŁOSICE 25,  55-095 MIRKÓW 

tel.: +48 601 707 755 
e-mail: ibc@ibcpolska.pl

Wszystkie zaprezentowane projekty stanowią własność intelektualną IBC
POLSKA F&P S.A. chronioną przez prawo. Nie wolno ich kopiować,
przekazywać osobom trzecim w celu kopiowania, ani też wykorzystywać
do innych celów bez wyraźnej zgody IBC POLSKA F&P S.A.


