LINIA KOLUMN DO PIWA ORAZ PROJEKTY INDYWIDUALNE

IDEA POWSTANIA

Chcielibyśmy zaoferować Państwu efekt wielu lat prac
projektowych, testów, kilku porażek, kolejnych udoskonaleń i
przede wszystkim spełnionego marzenia o stworzeniu
naprawdę wyjątkowej kolumny do piwa.
Ideą która przyświecała nam w trakcie projektowania kolumny,
było możliwie najlepsze wyeksponowanie nalewanego przez
nią piwa. Charakterystycznej dla każdego gatunku i marki piwa
barwy, struktury czy klarowności. Właściwej temperatury
dobitnie potwierdzonej przez spływające krople wody po
chłodzonej, powierzchni szklanego cylindra. Wszystkiego co
składa się na obietnicę orzeźwiającego niepowtarzalnego
smaku, oraz niezwykłego widoku dla każdego spragnionego
piwosza i dumnego ze swojego dzieła piwowara.
Naszym zdaniem udało nam się uzyskać właściwy
znaleźć dla niego optymalne rozwiązania techniczne.
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MODELE KATALOGOWE

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy prototypy wielu różnych modeli
kolumn FONTE. Trzy z nich jednak znajdują się w stałej sprzedaży
naszej firmy i cieszą się powodzeniem wśród klientów.
FONTE BRAUHAUS – gabarytowo największy i najbardziej

okazały model kolumny.
FONTE KALIPSO ST –

jest rozwinięciem linii mniejszych
gabarytowo kolumn FONTE z uchwytem pozwalającym na montaż
kolumny do blatu baru.
FONTE TALIA – została przez nas zaprojektowana z myślą o

zastąpieniu przez nią standardowego, metalowego nalewaka

MODELE KATALOGOWE

FONTE BRAUHAUS To gabarytowo największy i

najbardziej okazały model kolumny. Ze względu na
stalowy korpus kolumnę można zamówić w dwóch
standardowych wykonaniach: stalowym i miedziowanym,
ale jeśli inwestor lub projektant zażyczy sobie powierzchni
antracytowej, złotej lub jakiejkolwiek innej, jesteśmy do
dyspozycji.

MODELE KATALOGOWE

FONTE KALIPSO ST – jest rozwinięciem linii

mniejszych gabarytowo kolumn FONTE. Model ST
przygotowany do montażu na kontuarze baru za
pomocą uchwytu. Taki sposób montażu pozwala
zaoszczędzić sporo miejsca na barze oraz uchronić blat
przed

wykonaniem

otworów

montażowych.

Zamontowane w ten sposób kolumny są też najlepiej
wyeksponowane na widok klientów lokalu

MODELE KATALOGOWE

FONTE TALIA – została przez nas zaprojektowana z

myślą o klientach, którym spodobała się idea kolumn

FONTE, jednak mieli mniej miejsca na barze, lub chcieli na
nim zmieścić większą ilość kolumn. W przeciwieństwie do
pozostałych modeli kolumn FONTE, kran zamontowany
jest nad cylindrem z piwem. Funkcja odpieniacza w tym
modelu

funkcjonuje

pozostałych.
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MODELE WYKONYWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA

MODELE NA ZAMÓWIENIE

FONTE KALIPSO TL to naszym zdaniem kolumny, które
mogą bardzo dobrze sprawdzić się w lokalach gdzie na barze obok
siebie zamontowanych jest kilka, lub nawet kilkanaście kranów.
Kolumny KALIPSO TL mogą tak dużą różnorodność oferty doskonale
wyeksponować i podkreślić. Zamontowane obok siebie kolumny
FONTE KALIPSO z podświetlonym, pięknie wyeksponowanym
piwem, muszą zrobić wrażenie na każdym kliencie. Kolumna FONTE
KALIPSO TL została zaprojektowana do montażu na barze podobnie
jak większość kolumn za pomocą tulei gwintowanej. Ich korpus
natomiast został przez nas podwyższony, żeby cylinder z piwem nie

był zasłaniany przez kontuar baru.

MODELE NA ZAMÓWIENIE

FONTE KALIPSO CR to model kolumny zaprojektowany z
myślą o pubie typu multitap lub browarze restauracyjnym, w którym
krany zamontowane są w ścianie za barem. Wygląd kolumn może
sugerować lub potwierdzać wrażenie, że po drugiej stronie ściany
ważone jest piwo a kolumny podłączone są bezpośrednio do
instalacji browaru. Jesteśmy przekonani, że tak oryginalne
rozwiązanie nie uszłoby uwadze klientów. Do każdej kolumny

możemy dołączyć montowany osobno na ścianie podświetlany
kasetonik na logo marki piwa, lub
odpowiadający liście piw w menu.

ręcznie wpisany numer,

MODELE NA ZAMÓWIENIE

FONTE CLASIC projektowaliśmy z myślą o nowoczesnych
aranżacjach barów, w klubach, dyskotekach czy hotelach. Kolumna
mimo swojej prostoty jest całkiem niezłym materiałem do
personalizacji. Współpracując z potencjalnym zleceniodawcą,
możemy stworzyć dla niej optymalną formę, oddać charakter
marki piwa, podkreślić jej rynkową pozycję, przyciągnąć uwagę
klientów, zaintrygować i sprawić by dodatkowo zyskała w ich
oczach.

MODELE NA ZAMÓWIENIE

FONTE ICE QUEEN jest przykładem na twórczą modyfikację
korpusu kolumny FONTE CLASIC. Wykonaliśmy go z przezroczystego,
pokrytego

od

wewnątrz

grafiką

tworzywa.

Korpus

zaprojektowaliśmy tak, by można było go schłodzić wodą lub
glikolem o niskiej temperaturze. W pierwszym przypadku na
powierzchni korpusu kondensować się będą krople wody, w drugim
korpus pokryje się warstwą szronu i lodu. Zamontowane we wnętrzu
korpusu diody LED oświetlają grafikę, która niewyraźnie przebija się
spod warstwy szronu. Całość po zamontowaniu na barze wgląda

naszym zdaniem bardzo efektownie.

WYPOSAŻENIE I FUNKCJE

ODPIENIACZ

Nasza kolumna to optymalny odpieniacz. Zbliżający się koniec piwa
w beczce jest wyraźnie widoczny. W górnej części szklanego
cylindra pojawia się piana i gaz a poziom napoju zaczyna opadać.
Po podłączeniu nowej beczki na krótko dochodzi do gwałtownej
erupcji piany, by po kilku sekundach z tego całkiem efektownego
chaosu wyłoniło się na powrót czyste piwo. Wtedy gaz i resztki
piany należy usunąć otwierając zawór w górnej części szklanego
cylindra i wypełnić cylinder piwem. To rozwiązanie całkowicie
eliminuje straty powodowane przez towarzyszącą zmianie beczki
pianę. Przezroczyste

cylindry, dzięki

którym widoczne jest

nalewane piwo, są stale chłodzone cyrkulującą wodą. Dzięki temu

znajdujące się w nich piwo, nawet przez bardzo długi czas nie traci
swoich parametrów.

ZESTAW DO INFUZJI
Kolumna FONTE BRAUHAUS może stać się bardzo praktycznym narzędziem do infuzowania piwa. Wypełniony
ingrediencjami cylinder wygląda bardzo efektownie przykuwając uwagę klientów. Zestaw do infuzji jest też bardzo
prosty w obsłudze i przyjazny dla każdego użytkownika kolumny. Korzystając z niego należy jednak pamiętać o
zachowaniu właściwej higieny instalacji oraz elementów infuzora. To bardzo ważne, inaczej infuzor stanie się wrogiem
podłączonego do kolumny piwa.

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.

