REWOLUCJA
STWORZONA W AUSTRII.
Beerjet jest rewolucyjną technologią nalewania piwa, dostepną ogólnoświatowo. I na zawsze.

STADIONY KTÓRE SA WYPEŁNIONE PO BRZEGI.
ATMOSFERA PANUJĄCA NA MECZU.
DOPINGUJESZ, BIJESZ BRAWO, ŚWIĘTUJESZ
A MIĘDZY CZASIE PIJESZ PIWO, BEZ ZASTANOWIENIA,
PONIEWAŻ PIWO JEST NAPOJEM NUMER JEDEN
NA STADIONACH – OD MECZU PO KONCERT.

ZMAKSYMALIZUJ TWOJĄ
MOC ROZLEWANIA.

W każdej dziedzinie gastronomii, gdzie masowe ilości piwa o stałej jakości przechodzą
przez bar, ostatecznie jeden czynnik odgrywa największą rolę: czas. Do teraz nawet
najwięksi światowi barmani rzadko nalewali więcej niż jedno małe piwo w około 11
sekund. Nalewali? Tak, nalewali! Ponieważ ten typ dozowania jest historią. Beerjet jest
przyszłością.

BEERJET MOŻE ZROBIĆ TO, CZEGO INNI ZROBIĆ NIE MOGĄ.
Czym jest Beerjet? Jednym słowem: innowacją. Innowacyjny i w pełni zautomatyzowany
system dozowania, który jest w stanie rozlać 6 x 0,5 l w 7 sekund – pięć i pół razy szybciej
nic konwencjonalne ręcznie obsługiwane krany. Co więcej, to zawsze ta sama jakość.
Zawsze ta sama szybkość i zawsze serwowana ta sama ilość. Od kufla po kubek
jednorazowego użytku, od 0,2 l kufli do 1 l naczyń. I to wszystko za naciśnięciem
jednego przycisku. Opatentowane i absolutnie unikalne na światowym rynku.

BEERJET JEST WŁAŚCIWYM WYBOREM – DLA KOGO?

Beerjet doskonale sprawdza się gdziekolwiek piwo jest pierwszym wyborem by ugasić
pragnienie. Czy jako stała instalacja na dużych stadionach i browarach, czy też
tymczasowo zainstalowany na imprezach, bez względu na to, czy jest to miejsce
spotkania o charakterze sportowym, czy festiwal muzyki, bądź też targi. Im większa

SZYBKIE FAKTY
Beerjet może rozlać do 1,000 piw na godzinę.
W pełni zautomatyzowana operacja dozuje
do 6 piw na raz.
Do naczyń o objętości 0.2 to 1.0 l.
Dozuje piwo do kubków jednorazowych i wielorazowych
oraz do szklanych kuﬂi.
Możliwość dopasowania szybkości nalewania
a także ilości piany.
Zmienne uprawnienia dla administratorów,
operatorów i techników.
Bezproblemowy protokół dla wszystkich procesów.
Perfekcyjna piana dzięki zintegrowanemu
przyciskowi piany.
Zautomatyzowany proces czyszczenia
za przyciśnięciem jednego przycisku.

6 PIW W 7 SEKUND.
MOC NALEWANIA ZDEFINIOWANA NA NOWO.

AUTOMATYCZNY
DYSPENSER

EKRAN DOTYKOWY

Beerjet jest w stanie nalać do
6 piw jednocześnie i gdyby któreś
z piw miało zostać zwieńczone
dowolnej objętości pianą,
wystarczy wcisnąć guzik.
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REWOLUCYJNY SPRZĘT
DO NACHYLANIA NACZYNIA
POD ODPOWIEDNIM KĄTEM
Kubki lub kufle są napełniane pod
odpowiednim kątem nachylenia.
Tak jakby nalano piwo ręcznie z kranu.

Ekran pozwala Ci odczytać dane,
zmienić ustawienia, wybrać wcześniej
zdefiniowane programy
– wszystko w jednym miejscu.

2
ŁATWA OBSŁUGA
Beerjet startuje za przyciśnięciem
guzika i automatycznie się oczyszcza
po użyciu. Genialne, przejrzyste i proste.

BEERJET JEST WYGRANĄ DLA KAŻDEGO
Beerjet jest zwycięzcą dla każdego. Dla klientów, którzy mega szybko moga ugasić pragnienie.
Dla pracowników, którzy mogą spędzić więcej czasu z klientami, niz przy nalewaniu piwa.
Dla firm gastronomicznych, które mogą zwiększyć sprzedaż i zarobić.

SZCZĘŚLIWI KLIENCI.
PONIEWAŻ BEERJET
SKRACA CZEKANIE.
Nieistotne jak duże są tłumy.
I jak wszyscy wiemy: Twoi klienci
woleliby pić piwo niż na nie czekać.

PROSTE DO MONITOROWANIA.
Beerjet zapamiętuje każde rozlewanie
automatycznie w systemie, włączając
w to (pianę) przycisk piany.
Sprawia to, że sprawdzenie kosztów
jest łatwiejsze)

PRECYZYJNE ROZLEWANIE.

WZROST SPRZEDAŻY.

INTUICYJNA OBSŁUGA.

CZYSZCZENIE W ZESTAWIE.

Przelewanie? Nie ma szans! Z Beerjet,
nalejesz precyzyjnie tyle piwa ile
wskażesz w ustawieniach.
I które jest zastosowane
do każdego indywidualnego rozlania.

Praca z Beerjet jest tak prosta, że nie
potrzebujesz żadnego doświadczenia
w obsłudze podobnych urządzeń.
Wszyscy Twoi pracownicy będą
w stanie obsłużyć Beerjet
w mgnieniu oka.

Zamiast skupiać się na rozlewaniu piwa,
Twoi pracownicy mogą lepiej zająć się
obsługą Twoich klientów w tym czasie
– i tym samym zwiększyć sprzedaż.

Zautomatyzowana operacja
samooczyszczenia jest więcej aniżeli prosta:
jest również zgodna z przepisami higieny
i zapewnia konsekwentnie doskonałą
jakość piwa.

BEERJET MOŻE
ZROBIĆ TO, CZEGO
INNI ZROBIĆ NIE MOGĄ.

PRAWDZIWY DYSPENSER GIGANT NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI.
Do zainstalowania na stadionach i arenach

KUBKI I SZKLANE KUFLE

Jednorazowego czy też wielokrotnego
użytku, nieważne: Beerjet może rozlać
piwo do każdego rodzaju kufla czy kubka.

MAŁE I WIELKIE

od 0,2 do 1 litra, od małego do wielkiego:
z Beerjetem rozmiar naprawdę
nie ma znaczenia.

KEG I TANK

Beerjet dozuje z kega i tanka równie
dobrze, niezależnie od operacji
na wersji mobilnej czy do stacjonarnej.

BEERJET 6

BEERJET 4

Wymiary: 980 (dł.) x 590 (gł.) x 785 (wys.) mm
Waga netto: ~150 kg
Liczba kranów: 6
Przepustowość nalewania: Do 1,000 x 0.5 l/godzinę
Przepustowość: 0-15 l piwa, system
czyszczenia/woda (0-10 l poziom w działaniu)

Wymiary: 760 (dł.) x 590 (gł.) x 785 (wys.) mm
Waga netto: ~110 kg
Liczba kranów: 4
Przepustowość nalewania: do 700 x 0.5 l/godzinę
Przepustowość: 0-10 l, roztwór czyszczący lub woda
(Poziom 0-7 l pracy)

Przeznaczenie: dla tymczasowego wykorzystania na festiwalach, koncertach i tym podobnych wydarzeniach

BEERJET 6

BEERJET 4

Wymiary: (dł) 1,540 x (gł) 700 x (wys.) 1,725 mm
Waga netto: ~70 kg
Waga całego wyposażenia: ~310 kg
Waga robocza: ~400 kg

Wymiary: (dł) 1,540 x (gł) 700 x (wys.) 1,725 mm
Waga netto: ~70 kg
Waga całego wyposażenia: ~270 kg
Waga robocza: ~360 kg

PODCZAS NAJWĄŻNIEJSZYCH
IMPREZ

To nie tylko gra w piłkę, która napędza pragnienie piwa.
Piwo jest także pierwszym spektaklem na koncertach
i różnego rodzaju festiwalach i innych wydarzeniach.
„Beerjet mobilny” dzięki niemu możesz sprzedawać piwo
z dala od lokali gastronomicznych. Możesz spojrzeć na to
tak jeżeli wydarzenie nie może przyjśc do Beerjet,
to Beerjet przyjdzie na nie.

SPRZEDAŻ ZACZYNA ROSNĄĆ ...
W OPARCIU O WSZYSTKIE INFORMACJE ZWROTNE
I DOŚWIADCZENIA, CZUJEMY SIĘ PEWNI MÓWIĄC:
NIC NA TO NIE PORADZISZ, ALE Z BEERJET
W SWOJEJ DRUŻYNIE WYGRYWASZ!
Cel jest raczej oczywisty: każdy chce grać w Lidze Mistrzów systemów dozujących. Jesteśmy
pewni, że osiągniesz to z Beerjet. Jego innowacyjna moc, nasze zaangażowanie i liczne zalety,
których dostarcza to najważniejsi gracze na boisku. I, oczywiście, także poza boiskiem!

REFERENCJE
„Klub St. Pauli dokonał wielu inwestycji
by udoskonalić stadion Millerntor. Po
otwarciu nowej północnej strony
stadionu zdecydowaliśmy się
zainstalować nową i innowacyjną
technologię dyspenserów.
Fakt, ze nasz klub piłkarski jest
pierwszym, który zdecydował się na tę
nową technologię, podkreśla naszą
wielką chęć do ciągłej poprawy
naszych usług.”
Andreas Rettig
CEO FC ST. PAULI
MILLERNTOR STADIUM IN HAMBURG

„„Stieglbrauerei (browar Stiegl) używa
Beerjet podczas festiwali i innych imprez.
Dzięki Beerjet oferujemy naszym
klientom wybitną innowację w zakresie
sprzętu do dozowania, poprawiając
szybkość z jaką nasze piwo Stiegl może
być serwowane. Tak przy okazji nasze
piwo jest serwowane z najlepszą
jakością Stiegl.”
Robert Schraml
MANAGER OF THE BREWERY AND BEVERAGE
BUSINESS, STIEGL BREWERY SALZBURG

„Wypróbowaliśmy już Beerjet kilkukrotnie
na organizowanych przez nas eventach
podczas gdy operowaliśmy na
maksymalnej przepustowości. Zespół
pracowników i nasi goście byli bardzo
usatysfakcjonowani, ponieważ każde
piwo mogło być szybko zaserwowane
i było najwyższej jakości.”
Harald Neger
MANAGEMENT OF OTTAKRINGER EVENTS

„Zwłaszcza przed rozpoczęciem meczu
piłki nożnej i oczywiście podczas przerw
zdarza się, że czas oczekiwania na
obsługę naszych klientów wydłuża się.
Dzięki naszej inwestycji w Beerjet
byliśmy w stanie znacznie zredukować
czas oczekiwania, poprawiając obsługę
każdego z naszych klientów.”
Peter Thomsen
„Obsługujemy więcej niż 3 miliony osób
rocznie. W rezultacie poszukiwaliśmy
rozwiązania, które poprawiłoby szybkość
naszych usług. Beerjet doskonale spełnia
nasze oczekiwania.”
Patrick Stützner
MANAGER OF MAHL 12 PREMIUM CATERING
GROUP

CEO FOERDE SHOW CONCEPT
CATERER ST. PAULI

„Wybraliśmy Allianz Stadium dla Beerjet,
ponieważ chcemy korzystać z najnowszej
technologii w zakresie systemów
dozujących. Beerjet jest idealny dla
naszych potrzeb.”
Harry Gartler
DIRECTOR OF STADIUM MANAGEMENT
ALLIANZ STADIUM, VIENNA

Co prasa powiedziała do tej pory…
„Kolejki klientów do
stoisk z piwem zostały
drastycznie
zredukowane.”
Berliner Kurier

„Ten system dozowania
rozlewa sześcio-pak
w siedem sekund.”
Die Welt

„Nalewa rekordowych
1000 piw i likwiduje kolejki
spragnionych klientów
powstałe przy barach,
nawet podczas ogromnych
imprez, w których udział
biorą dziesiątki tysięcy
gości.”
www.trend.at

Hamburger Morgenpost’s test at the
Millerntorplatz:

“St. Pauli ma najszybsze
stadionowe piwo!

6 piw w 7 sekund! Teraz inne
kluby także chcą nowy
mega system nalewania
piwa.”

„St. Florian’s rozpoczął podbój
Niemiec (…). Nie tylko
FC St. Pauli, ale także Rapid
Wien, Borussia Dortmund,
i Vienna’s folk festiwal
Wiener Wiesn są teraz wśród
ich klientów.”
www.meinbezirk.at

„Najszybsze piwo dla
spragnionych fanów
piłki nożnej.”

Wirtschaftsblatt

„Łatwa obsługa, perfekcyjne
nalewanie, wybór ilości
nalewanego piwa – i to
wszystko w rekordowym
czasie!”
www.Stadionwelt-business.de

„…Beerjet z pewnością przyczyni
się do poruszenia na innych
stadionach wkrótce.”
www.heute.at

„Rozlewa 6 piw w 7
sekund, do 1000 na
godzinę. I to zawsze
jest ta sama jakość,
zawsze ta sama szybkość
i zawsze ta sama ilość – za
naciśnięciem przycisku.”
www.NÖN.at

PARTNERZY SPRZEDAJĄCY NA CAŁYM ŚWIECIE
BEERJET POLAND

BEERJET USA

BEERJET GERMANY
BEERJET BELGIUM

BEERJET CZECH REPUBLIC

BEERJET CROATIA

BEERJET AUSTRIA

BEERJET MEXICO

BEERJET AUSTRALIA

LUTHMAR Sp. z o.o.
ul. Głogowa 47
40-750 Katowice
T +48 (32) 204 59 14, wew. 21
F +48 (32) 204 59 14, wew. 24,25
E kontakt@beerjetpolska.eu

http://beerjetpolska.eu

