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PIVNÍ
JESKYNĚ
COOL!

Pivní jeskyně uchová jakékoliv nápoje
nádherně chladné i v parném létě.

PRO KAŽDÉHO
CHLAPA!

Rádi grilujete?
Pracujete nebo odpočíváte na zahradě?
Užíváte si čerstvý vzduch na chatě?
Tady všude se hodí
Pivní jeskyně.

Bavte se při grilování
s přáteli a neodbíhejte pořád
někam pro pivo.
• Manželka ocení volné místo v lednici a kamarády

překvapíte skrytou zásobou kvalitního pití ve vaší
soukromé pivní jeskyni.

TVRDÉ VÍKO

Tepelně izolované
a vodotěsné víko
s přetlakovým
ventilem.

CLICK IN

Stabilní držák
s „CLICK IN“
systémem pro 15 lahví.

Jak to
funguje?
• Pivní jeskyně je outdoorový chladič piva,

UNIVERZÁLNÍ

Pro lahve s korunkovým
uzávěrem 0,33 nebo
0,5 l, PIVO i LIMO.

který využívá princip ochlazování díky
nižší teplotě půdy.

• S tačí k tomu díra o hloubce 90 cm

a Ø 20 cm, vykopaná v zemi nebo rychle
vyvrtaná jednoduchým ručním vrtákem.

• V odotěsné pouzdro s přetlakovým
STABILNÍ

Silnostěnné pouzdro
z plastu odolného proti
nárazu a havěti.

ventilem je vyrobeno ze silnostěnného
plastu odolného proti nárazu, UV záření
ale i krtkům a jiné havěti.

•U
 vnitř je stabilní držák se systémem
„click-in“ pro 15 půllitrových lahví
s korunkovým uzávěrem.

V závislosti na místě
a roční době se pivo ochladí
na příjemných 8–10° C
a to zcela bez spotřeby
elektrické energie.
• V opravdu horkých dnech vám pivní jeskyně

udrží po dlouhou dobu nízkou teplotu nápojů,
které byly předem vychlazeny.
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1 Pivo je vychlazené a schované
2 Když přijde žízeň, otevřete víko…
3 … a vytáhnete držák s lahvemi.
4 U verze LIFT se držák sám vysune.
LIFT

Po uvolnění zámku se vysunou nahoru první dvě
patra držáku pomocí plynového pístu.

KOUKNĚTĚ NA VIDEO
https://www.facebook.com/pivnijeskyne.cz

OUTDOOROVÝ
CHLADIČ PIVA
PRO KAŽDÉHO
CHLAPA

Narozeniny?
Ideální dárek, který potěší šikovného
chlapa v jakémkoliv věku.

Grilovačka?
Překvapte své přátele zásobou
vychlazeného piva hned vedle grilu.
Chata?
I bez ledničky budete mít na chatě
po celý víkend pivo v té nejlepší
kondici a v dostatečném množství.
Tchýně, krtci, nezvané návštěvy?
Schovejte si před nimi své zásoby
a vychutnejte si pivo bez stresu.

• Pivní

jeskyně
2.890 Kč
•P
 ivní jeskyně LIFT
5.370 Kč
Nakupujte on-line na:
www.pivnijeskyne.cz

Gerotop s.r.o., Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou - Liberec
tel.: 608 080 020, pivnijeskyne@gerotop.cz

