Duotank tanks
Bag-in-Tank systeem

Bag-In-Tank systeem
Duotank werkt met een uniek concept waar
het bier bewaart wordt in luchtdichte zakken in druktanks, het zogenaamde Bag-InTank principe.

Tanks als blikvanger
De mooi afgewerkte tanks geven uw bier
een gezicht en beleving in het café wat
zorgt voor een eigen identiteit.

Brewery Fresh Beer
Het bier gaat rechtstreeks vanaf de brouwerij in geisoleerde biertanks, door de 100 %
afgesloten plastic zak hoeft er geen CO2 aan
toe gevoegd te worden.

B i e r Ta n k s
Biertanks worden gebruikt om bier op te slaan en te serveren in een bar. De tanks kunnen onderverdeeld worden
in twee categorieën: geïsoleerde en niet-geïsoleerde tanks.
De niet-geïsoleerde biertanks zijn geschikt om in een
koude omgeving zoals een koelcel geplaats te worden.
Geïsoleerde biertanks zijn echter geproduceerd met een
isolatielaag en voorzien van een koperen koelspiraal. Dit
zorgt voor een continue koeling van de tank. Hierdoor
kan de tank vrijwel op elke locatie geplaatst kan worden,
zelfs midden in het interieur van de bar.
De binnenkant van een gekoelde bier tank is altijd gemaakt van roestvrijstaal. De buitenkant is verkrijgbaar
in verschillende varianten, zoals te lezen op de achterzijde van dit informatiedocument. De combinatie van een
geïsoleerde tank met de buitenkant naar eigen keuze,
kan een perfecte aanvulling zijn op uw barinterieur.
Neem contact op:

Petunialaan 5,
5582 HA, Waalre, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36
Email. sales@duotank.nl
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Tanks
Niet geïsoleerde tank
2,5 HL

5 HL

10 HL

Diameter

550mm

630mm

790mm

Materiaal

SS 1.4301

SS 1.4301

SS 1.4301

Uitloop

NW25

NW25

NW25

CO2 aansluiting

G¾”

G¾”

G¾”

Gewicht vanaf

40kg

63kg

98kg

Afmetingen xØ

1272x550mm

1844x630mm

2350x790mm

Afwerkingen

Roestvrijstaal
Glasparel gestraald

Koper kleur lak

Geïsoleerde tank
2,5 HL

5 HL

10 HL

Diameter

625mm

696mm

860mm

Materiaal

SS 1.4301

SS 1.4301

SS 1.4301

Uitloop

NW25

NW25

NW25

CO2 aansluiting

G¾”

G¾”

G¾”

Gewicht vanaf

90kg

132kg

182kg

Afmetingen xØ

1313x625mm

1880x696mm

2385x860mm

Afwerkingen

Roestvrijstaal
Gestraald 320

Polyurethaan (PU)

Koper (CO) gepolijst of
Old look

Koper kleur lak
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