PRODEJ FIRMY

Prodej 100% nově vybaveného
moderního pivovaru nacházejícího
se v Ústeckém kraji
- zak.č. 9929
GPS: 50° 39' 33,54'', 14° 2' 49,36''

12 000 000 Kč
za 100% podílů na společnosti pivovaru

novinka

Kontakt na makléře:
Budina Pavel
pavel.budina@genera.cz
777283462

Prodáme moderně vybavený pivovar schopný realizovat roční výstav 1.500 hl (i při uvažování s nutnými
pauzami na sanitaci zařízení). Pivovar také poskytuje služby létajícím pivovarům.
Upozorňujeme, že bližší údaje o společnosti (identifikaci, ekonomické údaje, …) sdělíme na
přání vlastníků firmy jen vážným zájemcům – po identifikaci zájemců k jednání; z tohoto
důvodu je nabídka zobrazována mimo skutečnou lokalitu.

Stručný popis:
●

●

●

●

●

Předmět činnosti: výroba piv vařených tradičními postupy – piva svrchně i spodně kvašená,
piva stylu Czech Lager, ALE i English Stout;
Region: Ústecký kraj;
Právní forma: s.r.o.;
Předmět prodeje: 100 % obchodních podílů;
Další informace:
firma podniká ve vlastních nemovitostech ve výborném stavebně technickém stavu;
technologie pivovaru je schopná realizovat výstav 1.500 hl/rok i při uvažování s nutnými pauzami na
sanitaci zařízení;
❍

❍

❍

pivovar disponuje novým moderním vybavením:
dvounádobová varna o objemu 10 hl
■

■

■

kapacita ležáckého sklepa 160 hl
provoz pivovaru je řízen programovatelnou jednotkou s ovládáním přes dotykovou obrazovku;
systém umožňuje poloautomatický provoz varny, ovládá všechny dálkově řízené armatury, řídí
doplňování boileru a ledové vody, ovládá teplotu všech ohřívaných či chlazených nádob a prostorů,

■

umožňuje nastavitelné postupné zchlazování tanků při ukončení kvašení, sleduje tlaky v tancích a
registruje a archivuje průběh teplot a tlaků ve všech tancích; řídicí systém umožňuje dálkový
přístup včetně ovládání
pivovar je vybaven řadou dalších zařízení, která jsou nutná pro provoz pivovaru: myčka KEG,
automatická plnička skleněných láhví s výkonem až 200 lahví/hod., plnička PET lahví, zásoba

❍

❍

nových KEG sudů, výčepní zařízení, stánek, přepravky, etiketovačky atd.;
pivovar disponuje všemi potřebnými povoleními;
pivovar aktuálně také poskytuje služby létajícím pivovarům.

*) Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
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