
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
MINIPIVOVARU NA KLÍČ 
Konzultace / poradenství / outsourcing sládků
Dodávka piva, surovin a sudů

www.czechbrewmasters.com



DODÁVKA MINIPIVOVARU 
NA KLÍČ - PROČ MY?
Protože přemýšlíme o Vaší investici jako o své vlastní. 
Protože Vám připravíme technické řešení Vašeho 
pivovaru tak, aby se Vám vložené prostředky vrátili 
a pivovar Vám vydělával.
Protože provozujeme vlastní pivovary a pomáhali 
jsme již více jak 100 klientům a vše co se nám osvědčilo 
uplatníme ve Vašem případě.

Naše zkušenosti, spokojení klienti a zejména 
spokojení hosté popíjející pivo našich klientů mluví 
za nás. 

Dodáme a postavíme Vám Váš vlastní pivovar přesně 
podle Vašich požadavků a možností.

Uvaříme Vám první várky; vycvičíme Vám Vašeho 
sládka, nebo si můžete outsourcovat sládka 
našeho a o výrobu piva se pak nemusíte starat. 
Při outsourcingu vždy dohlížíme na kvalitu práce 
sládka a na to, aby Vaše náklady byli co nejnižší. 
Z vlastní zkušenosti víme, že pouze vysoce kvalitní 
produkt se stabilní jakostí zajistí dlouhodobý 
a pravidelný zisk.

Postavili jsme více než 
35 pivovarů a konzultovali 
problémy v různých pivovarech 
pro více než 100 klientů.



Na našem zařízení 
můžete vařit vynikající pivo. 
Poskytneme Vám sládka pro 
Váš pivovar na dobu, po kterou 
to budete potřebovat.

KONZULTACE / PORADENSTVÍ / 
OUTSOURCING SLÁDKA
Nabízíme Vám komplexní konzultace a řešení problémů 
ve Vašem stávajícím pivovaru. Aplikujeme řešení, která 
se nám osvědčila jako úspěšná na jiných pivovarech. 
Naši odborníci čerpají ze zkušeností shromážděných 
celou skupinou našich sládků. Naše sládky neustále 
seznamujeme s novými poznatky z oboru. 

Z naší zkušenosti víme, že přirozené výrobní postupy 
bez chemických přísad a zrychlovačů vedou k lepšímu 
produktu s optimálními výrobními náklady. 

DODÁVKA PIVA A SUROVIN
Milujeme pivo, vaříme pivo, a prodáváme pivo.
Chápeme, že vaření chutného piva vyžaduje kvalitní 
suroviny. V rámci plného servisu zajišťujeme našim 
klientům stejný slad, chmel a kvasnice, které sami pou-
žíváme. Ročně dodáme 10 - 15 tisíc repasovaných sudů.

NAŠÍM REGIONEM JE CELÝ SVĚT
V průběhu historie naší společnosti jsme konzultovali
více jak 100 pivovarů, a více než 35 pivovarů 
jsme dodali. Naši sládci pracovali přibližně ve 
30 zemích po celém světě např.: Řecko, Polsko, 
Chorvatsko, Japonsko, Indie, Nigérie, Etiopii, Peru, 
Rusko, Ukrajina, Slovensko, samozřejmě Česká 
republika a mnoho dalších. 



MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT

• Dodávku & instalaci pivovaru
• Námi prověřeného sládka
• Vyřešení technologických a provozních problémů
• Suroviny pro výrobu piva a repasované sudy

Neváhejte se nás zeptat na jakoukoli otázku! 
Jsme kreativní a milujeme naši profesi.
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