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Kráľovsky 
čapované

V roku 1583 český kráľ a cisár rímskej 
ríše Rudolf II. Habsburský kúpil 
pivovar v Krušoviciach. Dodnes je to 
jediný český pivovar, ktorý vlastnila 
kráľovská rodina a Krušovice sú 
jedným z najstarších českých pív.
Pivovar je unikátny nielen svojou 
históriou, ale aj polohou v srdci 
svetoznámeho Žateckého regiónu. Na 
kvalitu krušovického piva tam dozerá 
už 28 generácií pivných sládkov, 
ktorí uchovávajú krušovické tradície 
a s hrdosťou nám prinášajú toto 
kráľovské pivo už po stáročia.

Krušovice z tanku:

Kráľovské Krušovice 12° sú čapované 
moderným spôsobom z tanku, ktorý 
je zárukou tej najvyššej kvality. Hostia 
si môžu byť istí, že ich zlatý mok 
bude mať tú správnu chuť, vôňu 
a charakteristickú plnosť. Pivo z 
tanku je nepasterizované, čerstvé, 
čapované bez prístupu vzduchu a 
uchováva sa za stálej teploty 2–3 °C. 

Na zdravie!



červené dvere 
so zlatým 

madlom

čierne rámy okien

fascia Krušovice

výstrčka Krušovice

kriedová tabuľa 
Krušovice 

polepy okien Krušovice

čierna časť fasády

Exteriér podniku



biele steny
v kombinácii s očistenou tehlou

alebo surovým betónom

drevené deliace steny

červené koženkové lavice

industriálne osvetlenie

vysoké barové sedenie

Kľúčové prvky interiéru



drevené stoličky TON banana

nasvietené tanky Krušovice

drevený stolový plát - dubová 
kefovaná dyha

Kľúčové prvky interiéru



stena za barom obložená 
čiernym lesklým obkladom

červená stolička pre kráľa pri 
každom stole

kriedová tabuľa

kriedové tabule na policami

pivné tanky s brandingom 
Krušovice

Výčapný pult diagonálne 
odoskovaný starými 
namorenými doskami

drevené police na čiernych 
oceľových rámoch

Kľúčové prvky interiéru



svetelná reklama Krušovice

industriálne osvetlenie baru

viditeľné výčapné stojany prezentujúce rituál čapovania

výčapné miesto

pracovná doska

Kľúčové prvky interiéru



Obklad steny za barom

Lesklý čierny keramický 
obklad 10x10 cm (max. 
15x15 cm), škárovanie 
manhattan.
Alternatíva: čierny náter 
steny.

Lavicové sedenie

Lavice TON čalúnené sýto 
červenou koženkou Kaiman 
845 - lou red, chrbtová 
opierka horizontálne 
prešívaná.

Steny

Hrubá omietka alebo 
oškrabané tehlové murivo 
(aj v prípade, že nie je veľmi 
pekné) zjednotené náterom 
odtieňa biela NCS.

Vstupné dvere

Dvere červenej farby RAL 
3002 (karmínovo červená) 
so zlatým madlom alebo 
kľučkou.

Obklad baru

Diagonálne kladené 
zvetrané dosky, morené 
hnedou farbou. Pod 
výčapnými stojanmi 
vypálený nápis Krušovice.

Výčapné stojany

Arrow - výčapné stojany 
svetelné  v zlatej farbe.

Stoličky + Stoly

Tradičná stolička TON 
Banana - 80% povrch Brown 
sugar (B 113), 20% červená 
farba RED (B 80).
Drevený stolový plát - 
dubová kefovaná dyha.

Stĺpy

Očistené na konštrukciu 
(vyškárovaná tehla alebo 
betón) bez farebných 
náterov.

Fasáda

Rámy okien a všetky časti 
fasády čiernej matnej farby.

Windowkity

Logo Krušovice vyrezané z 
translucentnej fólie.

Podlaha

Tmavá vyšúchaná drevená 
palubovka z mäkkého 
dreva. Alternatíva: 
dlažba s imitáciou dreva, 
betónová liata podlaha. Bez 
ornamentov.

Tanky

Nasvietené tanky v zlatej 
farbe

Strop

Bez podhľadu, odhalená 
betónová konštrukcia, 
Inštalácie nastriekané 
tmavošedou farbou
Alternatíva: podhľad 
natretý tmavošedo.

Zabezpečí Horeca podnik Realizuje značka Krušovice
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Kriedová tabuľa

Výstrčka Krušovice

Interiérová svetelka Krušovice

Fascia Krušovice

Krígeľ PodpivníkyPolokošela

Reklamné materiály pre podnik

Historické plechové tabulePlechové tabule



Názov pre krušovický pub



Staňte sa súčasťou krušovických podnikov 
a získajte kráľovské benefity:

 » obojstranne výhodná spolupráca s dlhodobo silným partnerom Heineken 
Slovensko,

 » ponuka sezónnych pivných špeciálov,

 » poradenstvo pri zostavovaní nápojového a jedálneho lístka,

 » konzultácie a technická podpora v oblasti servisu výčapnej techniky,

 » odborné zaškolenie personálu v oblasti Umenia čapovať a párovania piva a jedla,

 » Heineken Slovensko dodáva vizibilitu a vybrané kľúčové prvky.





Tešíme sa na spoluprácu! 


