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Kongresové centrum Praha, III. patro, Jižní sál 
Vstup do budovy vchodem číslo 5, kde ze vstupní haly jede eskalátor do III. patra.

středa 31. ledna a čtvrtek 1. února 2018, 10 − 19 hodin

SUROVINY

 STAVBA PIVOVARU, ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE, SANITACE, HYGIENA

OBALY, PRODEJ PIVA A MARKETING

STÁČENÍ PIVA, LAHVOVÁNÍ PIVA

VZDĚLÁVÁNÍ, ČASOPISY A KNIHY



JIŽNÍ SÁL:

1 Anton Paar Czech Republic s.r.o. 
www.anton-paar.com 
Firma vyvíjí, vyrábí a  distribuuje vysoce přes-
né laboratorní přístroje a procesní měřicí systé-
my a poskytuje automatizace a robotická řeše-
ní šitá na míru. 

2 HOP Products s.r.o. 
www.hopproducts.cz
Firma nabízí široký sortiment odrůd zahranič-
ního i českého chmele a chmelových produk-
tů ve všech formách zpracování. Její portfolio obsahuje přes 100 druhů od-
růd chmele, výrobky z chmele a další suroviny pro výrobu piva, vína a ostat-
ních nápojů .
Spoluvystavovatelé: Charles Faram Co &  Ltd. (Velká Británie), Murphy 
And Son (Velká Británie), Yakima Chief – Hopunion (USA)

3 NEXT HOP 
www.nexthop.sk
Slovenská firma nabízí všechny potřeby pro řemesl-
né pivovarnictví, jako je slad, chmel, kvasinky, čiřid-
la, cukry a koření, dále sanitační prostředky. Simpsons 
Malt je nejvyhledávanější a nejpoužívanější slad těch nejlepších sládků. Nej-
větší nezávislá rodinná sladovna ve Velké Británii používá pouze prvotřídní lo-
kální suroviny. Sládkové preferují Simpsons Malt pro jejich výjimečnou kvali-
tu, chuť a zkušenost pěti generací, která sahá až do roku 1862. Simpsons Malt 
jsou odhodláni udržovat reputaci sladu na úrovni nejvyšší kvality. Ochotně re-
agují na potřeby sládků a podporují je neustálou investici do svých zaměst-
nanců a inovací. Uvařte lepší pivo. Použijte slad Simpsons Malt.
Spoluvystavovatelé: Simpsons (Velká Británie), Dingemans (Velká Británie)

4 NATE – nápojová technika a.s. 
www.nate.cz 
Výrobní program firmy  je zaměřen na výrobu kom-
pletních linek na mytí a plnění lahví pro pivovary, ne-
alko provozy, zřídla, likérky, vinařské závody, mlékár-
ny, výrobce jedlých olejů.

5 Vetropack Moravia Glass a.s., 
www.vetropack.cz
Vetropack Moravia Glass, akciová 
společnost, je předním výrobcem skleněných obalů pro nápoje a potraviny 
na českém trhu. Díky síle skupiny Vetropack patří sklárna k  evropské tech-
nologické špičce. Vyrábí na 300 druhů skleněných obalů, kterých ročně pro-
dá přes 830 mil. kusů. Investuje do zlepšení životního prostředí, usiluje o sní-
žení energetické náročnosti výroby, je spolehlivým zaměstnavatelem i ob-
chodním partnerem. 
Další kontakt: marketing.cz@vetropack.com

6 EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru  
www.eutit.cz 
Největší světový výrobce odlitků z tave-
ného čediče: potrubí, dlaždic a výrobků pro kanalizace.  Jeho široká škála če-
dičových dlažeb má vysokou odolnost a vynikající fyzikální a chemické vlast-
nosti, dokonce lepší, než měl původní přírodní čedič. 

7 UNIMARCO a.s. 
www.unimarco.cz
Rodinná firma dodávající vybavení pro farmáře, včetně pivovarské technologie, 
plnicí linky, etiketovací stroje, vyvíječe páry a zařízení na plnění BAG-IN-BOX.  
Spoluvystavovatel: GAI (Itálie)

8 PIVO Praha, s r. o. 
www.pivopraha.cz 
Hlavní činností společnosti je komplexní inženýring pro pivovary zahrnující 
řešení technologických problémů, standardizaci výroby a kvality piva, tech-
nické projekty nových zařízení a projekty a dodávky minipivovarů. 

9 Kärcher Group 
www.karcher.cz
Německá firma je jedním z nejvýznamnějších výrobců čistící a sanitační techni-
ky s více než 50 let trvající tradicí. Má zastoupení v 57 zemích vlastními dceřiný-
mi společnostmi. Ve 190 zemích světa zajišťuje nepřetržitou dodávku výrobků.

10 Bílek Filtry s.r.o.  
www.filtrace.com
Výrobce a dodavatel filtrů pro pivovary, kte-
ré pokrývají všechny potřeby filtračního pro-
cesu od primární filtrace piva přes vodu až po sterilní filtraci technologických 
plynů. Firma umí dodat projekt na klíč i pomoc s projekcí zcela nového provo-
zu. Mezi nejžádanější produkty společnosti patří hlavně Svíčkové křemelino-
vé filtry FKS, mikrobiologické filtry FMS a crossflow filtry FCW.
Spoluvystavovatel: Parker Hannifin Czech Republic, www.parker.cz 

11 Remmers s.r.o. 
www.remers.cz 
Výrobce RemmersCrete, podlahového systému na bázi polyuretanbetonu ur-
čeného pro ta nejvyšší zatížení v potravinářském, farmaceutickém a chemic-
kém průmyslu. Odolává kombinaci teplotního a chemického zatížení včetně 
těžkého mechanického zatížení. 

12 ACO Stavební prvky spol. s r.o. 
www.aco.cz
Výrobce prvků pro stavebnictví s vedoucím posta-
vením ve svém oboru v Evropě, pro potravinářské provozy včetně pivovarů 
zajišťuje hygienický design odvodnění.

13 Arix a.s.
 www.arixhop.cz 
Hlavním posláním společnosti obchodující s chmelem a jeho produkty je vý-
roba a obchod s renomovanou českou odrůdou Žatecký poloraný červeňák. 

14 THIMM Packadging 
www.thimm.cz
Firma nabízí přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, krabice, kartony, 
shelf ready packaging (SRP), displeje, paletky. Provádí potisk obalů a po-
skytuje obalové poradenství. Má vlastní vývojové oddělení, poskytuje vzor-
ky 1:1, různé druhy vln a další.

15 EBIA CZ.r.o.  
www.ebia-pivovary.cz
Společnost EBIA CZ, s. r. o. se zabývá primárně výrobou a realizací minipivo-
varů, a také vývojem, konstrukcí a výrobou doplňků a zařízení z nerezové oce-
li. Je zkušeným výrobcem minipivovarů, nabízí komplexní služby, které zahr-
nují výrobu komponentů pivovaru, projekci a inženýring, kvalitní řemeslné 
zpracování, přípravu výrobní dokumentace a receptur, odbornou asistenci při 
spuštění pivovaru, odborné zaškolení a pravidelné odborné servisní prohlídky.  
Další kontakty: 
info@ebia.cz, sales@ebia.cz, tel.: +420 517 070 608, +420 773 757 600

16 Lallemand Brewing
www.lallemandbrewing.com
Firma sídlící v kanadském Montrealu se zabývá vývojem a produkcí pivovar-
ských mikroorganismů. 
Pro Českou republiku ji zastupuje Ing. Jan Nevelöš, jnevelos@lallemand.com  

17 KOPECKY-CHEOPS s.r.o. 
www.cheops-chotebor.cz 
Firma se věnuje výrobě a  vývoji nových 
strojů a  zařízení především pro potravinář-
ský průmysl. Její výrobní program zahrnuje stavby pivovarů a minipivova-
rů na klíč a dále plnicí nebo balicí linky. 

18 AF BKK tiskárna a grafické studio 
www.afbkk.cz
Firma se zabývá kompletní polygrafickou výrobou, především archovým of-
setovým tiskem. Nabízí spolupráci se zákazníkem již od fáze návrhů, přes 
makety, výběr materiálů a technik až po moderní tiskové efekty. 
 
19 THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. 
www.tcbohemia.com
www. thermotechnika.cz 
Společnost dodává výčepní a  chladicí zařízení.  
Zároveň nabízí i montáž a servis zajišťovaný kvali-
fikovanými techniky po celé ČR. 
Spoluvystavovatel: 
Micro Matic, www.micromatic.com 

20  Czech and Slovak 
packaging association SYBA z.s. 

www.syba.cz 
Obalová asociace sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru ba-
lení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také 
zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení.

21 Pivovar Kamenice n. Lipou 
www.pivovar-kamenice.cz
Pivovar Kamenice nad Lipou uzavřel dohodu 
o zastupování bavorské sladovny Ireks pro trh v České republice. V sortimen-
tu světově známé značky se sídlem v Kulmbachu lze najít širokou škálu sladů 
od světlého plzeňského typu až po řadu sladů speciálních.
Spoluvystavovatel: IREKS (Německo)

22 Oreon Trading & Marketing s.r.o. 
www.oreon.cz 
Firma se zabývá prodejem gastronomic-
kého vybavení pro výrobce a  dovozce 
nápojů, pivovary a vinařství. Dodává nápojové sklo, pivní podtácky, reklamní 
slunečníky, sommeliérské potřeby a podobný sortiment.
Spoluvystavovatelé: Rastal (Německo), Marienthaler (Německo), 
Perfecta (Polsko) a Plastinsa (Španělsko). 

23 Smart Press, s. r. o.
www.smartpress.cz
Nakladatelství se věnuje především vydávání originálních 
kuchařek pro široké publikum a mezi jeho čerstvé počiny 
se řadí i  vydání publikace Kniha o pivu autorů Pavla Borowiece a Marcely 
Titzlové.

24 Elaren s.r.o. 
www.elaren.cz
Firma realizuje projekty malých pivovarů, inženýring, dodávky a montáž 
technologických zařízení po celém světě. K jejím realizacím v poslední době 
patří Pivovar Moravia Brno (výstav 9000 hl/rok, varna 30 hl), Pivovar Luc-
ky Bastard Brno (výstav 4500 hl /rok, varna 10 hl), Počernický pivovar Praha 
(výstav 4000 hl/rok, varna 15 hl), Pivovar Zlosin Velké Losiny (výstav 1000 hl, 
varna 5 hl), Pivovar Lochkov Praha (výstav 600 hl, varna 4 hl), Pivovar U Dob-
řenských Praha (výstav 400 hl, varna 4 hl).

25 F. P. Print s.r.o. 
www.fpp-eu.cz 
Grafické studio a tisková agentura zajišťuje výrobu etiket (papírových, propy-
lenových, samolepicích a smrštitelných), dále vyrábí kartonáže (krabice, taš-
ky), merkantilní tiskoviny (prospekty, plakáty, kalendáře, brožury a knihy), 
billboardy, postery či samolepky. 

26 ROW – Pivo, Bier & Ale 
www.pivobierale.cz 
Časopis o  pivní kultuře 
a gastronomii Pivo, Bier & Ale vychází od roku 2011. V jeho čele stojí vyda-
vatel a  šéfredaktor Pavel Borowiec, milovník dobrého piva a přísný soudce 
v mezinárodních soutěžích (EBS, WBA, BBCH). 
Spoluvystavovatel: Český pivní institut

FOYER: 

 F1 Montis CZ s.r.o.  
www.montis.cz
Česká rodinná firma je na trhu od roku 1993. Specializuje se na výrobu stíní-
cích, zastřešovacích a reklamních produktů pro všechny, kteří se chtějí pre-
zentovat vlastní značkou nebo logem. Nabízíme komplexní služby v krátkých 
dodacích termínech, od výroby konstrukcí, grafického zpracování dat, vlast-
ního tisku, ušití, až po dopravu a montáž na území ČR a SR. 
Z nabídky: slunečníky • nůžkové stánky • pneumatické stany • ubrusy a prostí-
rání • markýzy všech typů • vlajky • roll up bannery

F2 Thermotechnika 

F3 Micro Matic 

F4 DrinkGAS 

F5 Sahm.cz 

F6 ROW – Pivo, Bier and Ale /partneři
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