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Med världens mest avancerade bryggverk för mikrobryggerier från 
Rolec Prozess und Brautechnik GmbH, Chieming, Tyskland, har vi nått 

stor framgång med vår legobryggning där kraven från kunderna är höga.
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LEGOBRYGGNING 
HOS WERMLANDS 
BRYGGHUS

SÅ HÄR JOBBAR VI 
TILLSAMMANS MED 
VÅRA KUNDER:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ett första möte i 
vårt bryggeri. 
Genomgång av 
anläggningen och vår 
bryggprocess

Kravspecifikation.
Referenssmaker
Eventuellt recept
Volym
Frekvens
Förpackning

Etikett
Distribution

Offert
Avtal

Kundrecept Anpassning av 
receptet
till vår anläggning

Inköp råvaror
eller kundens 
egna råvaror

Bryggning Kvalitetskontroll

Leverans-
godkännande

Förpackning 
Flaska
Burk
Fat

Etikett

Distribution
Skatteupplag

MALTKROSS SILO ROLEC
MÄSKPANNA

ROLEC
LAKKÄRL

ROLEC
KOK

ROLEC
WHIRLPOOL

KYLNING
2-STEGS PLATT-
VÄRMEVÄXLARE

KOMBITANKAR
JÄSNING
LAGRING

KLAR

Krossfinhet för optimalt 
råvaru-utnyttjande

Viktceller för exakt 
mängdmätning

Vattenbehandling
pH

Mineralkorrigering
Skumdämpning

Vattenbehandling
pH vört
OG vört

OG vört

Humling Humling Torrhumling

VÖRTKORRIGERING SYRESÄTTNING
Steril luft

eller
Syrgas

SG
Alkoholstyrka
IBU
Kolsyrenivå

STYRSYSTEM ProLeiT BREWMAXX

STYRSYSTEM
Skräddarsydd kylprofil
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Wermlands Brygghus startades 2013 och våra 196 aktieägare investerade 
tidigt i ett av världens mest avancerade bryggverk för mikrobryggerier från 
Rolec Prozess und Brautechnik GmbH, Chieming, Tyskland. Vi har nått stor 
framgång med vår legobryggning där kraven från kunderna är höga.

Vår anläggning och vår arbetsmetodik i kombination med en välövervakad 
process med ett antal mätpunkter och unika lösningar ger en jämn och hög 
kvalitet. Vi brygger den öl som våra kunder vill ha den och säkerställer under 
processen att råvarorna utnyttjas fullt ut vad gäller volym, smak och kostnad 
samt att resultatet slutligen blir som förväntat. Våra kunder har full frihet i själva 
processen; att delta från början till slut eller bara ge oss  ett recept, mer eller 
mindre detaljerat. Vi tappar på fat, burk eller flaska, etiketterar med kundens 
egna etiketter. Vi ordnar med distribution samt lagring i vårt skatteupplag. 

Vi finns i Kristinehamn, Värmland och bara en timme bort från Systembolagets 
centrallager i Örebro. Daglig distribution till Stockholm och Göteborg.

Skräddarsydd legobryggning utifrån kundens behov och önskemål
helt enkelt.

För mer information kontakta vår bryggare Hans Skan, 
tel 070 438 45 77   

e-mail hans.skan@wermlandsbrygghus.se
Wermlands Brygghus AB
Dalavägen 23 Kristinehamn


