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BLÜCHER®

Вашият партньор
в отводняването
поддържа правилния 
производствен процес.

BLÜCHER -
Вашият партньор в отводняването 

AB InBev, Heineken, Coca-Cola, PepsiCo, Carlsberg, Whitbread
Breweries, Budweiser, Tropicana Juice Processing, Absolut Vodka, 
Nestlé, Arla Foods, Danone, Unilever, Almarai Dairy са сред нашите 
клиенти. 

Alectia A/S (бивша Danbrew Ltd.) е компания, предоставяща
услуги на международната индустрия за алкохолни и 
безалкохолни напитки. Една от основните им бизнес области 
е проектирането, планирането и доставката до ключ на нови 
пивоварни, предприятия за производство на напитки и млечни 
продукти, както и разширяване и обновяване на вече работещи 
заводи.  
 
Пример за това е обновената пивоварна VENA в Санкт Петербург
в Русия. Когато пивоварната, построена през 1923 г., трябва
да бъде разширена чрез добавяне на бутилираща зала с
площ над 6000 м2 , а след това и чрез добавяне на нова линия
за консервиране, BLÜCHER e избран за доставчик на дренажните
системи за новите сгради.

”При проектирането на отводнителните ни системи важен момент в
нашите съображения беше, че успяхме да ги проектираме с голяма
точност в Дания. Модулните системи BLÜCHER® Channel и BLÜCHER® 
Drain Industrial ни предоставиха тази надеждна възможност “, казва
ръководителят на проекта Крис Локхарт, Alectia A/S, който познава и
високо оценява дренажните системи на BLÜCHER® от предходни проекти.  
”Системата осигурява голям капацитет за отвеждане на повърхностни води 
и е в състояние да поеме големи количества вода за изплакване за кратко 
време. В допълнение, рамките и решетките на подовите сифони и канали 
са в състояние да издържат натоварването на тежки превозни средства и 
съоръжения за стоки, които се движат из залите. Отводнителите се вписват 
перфектно като дизайн в подовата настилка, независимо дали е проектирана 
с плочки, винил или настилка с епоксидна смола. Важни за нашия избор на 
дренажна система бяха също лесното почистване и хигиенните свойства. Сред 
предимствата на отводнителната система на BLÜCHER е широката гама от 
аксесоари като сепаратор за задържане на стъкла, кошница/сито за събиране 
на отпадъци, което ни позволява напълно да избегнем претоварването на 
канализационната система с неволни замърсявания. BLÜCHER® системата на 
практика се самопочиства и това означава, че пивоварната ни пести от ресурси за 
ежедневна поддръжка “, казва Крис Локхарт.

Клиентите ни по целия свят ползват нашето непрекъснато развиващо се ноу-хау, всеотдайно 
обслужване и разумно налагане на надеждни дренажни решения, отвеждащи отпадъчните води.
Притежаваме техническа и практическа експертиза, придобита в период от над 
50 години на световния пазар и съумяваме да запазим предимството си чрез разработването на 
продукти, подпомагащи модерните производствени мощности. BLÜCHER играе активна роля в 
определянето на бъдещите глобални стандарти и всичките ни продукти са тествани и одобрени по най-
високите индустриални критерии.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ BLÜCHER® 
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Хигиената и надеждността на работа са от съществено значение за безопасното и ефективно производство на 
напитки. BLÜCHER осигурява безопасни и трайни дренажни решения за всички видове съоръжения в производството 
на напитки - пиво, вина, безалкохолни напитки и сокове, и др. Гладките, лесни за почистване повърхности на нашите 
дренажни продукти осигуряват отлична хигиена, самопочистване и ефективен дебит. Широката стандартна и модулна 
продуктова гама от точкови сифони и линйни улеи, както и канализационните тръби с размер до OD 250 мм и 
компоненти, направени по поръчка, точно по задание на вашите спецификации, гарантират, че могат да се постигнат 
и изпълнят всички изисквания за отводняване на отпадни води. Дренажните продукти по поръчка са неразделна част 
от нашето производство, с гарантирано високо качество като това при стандартните продукти и кратки срокове за 
изпълнение. Веднъж инсталирана, системата BLUCHER e дълготрайна и пълноценна десетки години. 
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BLÜCHER Glas seperator®
Сепаратор за задържане на стъкла, вграден в улея.

Подходящ за помещения 
с обработка на бутилки и буркани в пивоварни, винарни, бутилиращи 

цехове, мандри, обществени кухни и други сектори на ХВП.

BLÜCHER® Drain
Industrial

Комплексна система за отводняване на 
индустриални производства.

Надеждно решение за агресивни и 
горещи течности от CIP системи.

• Сертифицирана техническа документация за дебит, товароносимост, 
безопасност при преминаване. Всички системи са водоплътни и негорими

• Системно решение от елементи отводнители, тръби и фитинги, 
създадени да издържат на киселинна и агресивна среда

• Подходящо решение за агресивни химикали и много 
гореща вода, например от CIP системи

• Внимателно подбран дизайн на продукта, основан на над 50 години опит 
в производството на оборудване за хранително-вкусовата промишленост, 
гарантиращ лесно почистване на оборудването и висок хигиенен стандарт

• Персонализирани решения, напр. улеи с допълнителна дълбочина за голям 
капацитет на задържане или индустриални сифони за изключително високи дебити

• Цялостна тръбна система с push-fit връзка и диапазон 
OD40 - 315 мм за надземен и подземен монтаж.

• Ниско тегло, лекота на монтаж и минимална поддръжка
• Минималните температурни разширения на неръждаемата стомана осигуряват 

дълъг живот на системата

HygienicPro®

HygienicPro®  са канали и сифони с висока хидравлика, които 
осигуряват ефикасно отвеждане, голяма степен на самопочистване, 

лесни са за поддръжка и възпрепятстващи растежа на бактерии.
Намалява се разхода на водите за почистване и периода на 

производствен престой.

HygienicClean™

Ново оборудване за почистване на решетки и 
улеи в дълбочина едновременно.

Спестява време и вода за почистване.

BLÜCHER® 
EuroPipe
Цялостна тръбна 

канализационна push-fit
система OD40-315 за окачена и 

вкопана канализация.
Постига се най-висок клас 

на хигиена и минимална 
поддръжка.


