
americano

gorąca woda

cappuccino

gorące mleko

espresso cafe latte

gorące spienione mlekomacchiato

Duży pojemnik na 
wodę o pojemności 

6 litrów

Podświetlany 
pojemnik na wodę

Możliwość podłączenia
ekspresu do sieci 

wodnej

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY Z EKRANEM DOTYKOWYM
 – Nowoczesny i w pełni automatyczny ekspres do kawy przeznaczony do małej 
i średniej wielkości kawiarni, hoteli, moteli, hosteli, stacji benzynowych, 
biur, kantyn, firm cateringowych i innych miejsc, w których liczy się szybkie 
przyrządzenie pysznej kawy

 – Dzięki prostemu i czytelnemu panelowi wyboru kawy ekspres idealnie nadaje 
się do samoobsługi

 – Przygotowanie kawy przy pomocy jednego przycisku
 – Sterowanie cyfrowe, duży 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy
 – Możliwość zaprogramowania 14 różnych napojów: espresso, americano, 
cappuccino, latte, latte macchiato, gorące mleko, gorące spienione mleko, 
gorąca woda, podwójne espresso, podwójne cappuccino, podwójne latte, 
podwójne latte macchiato, podwójne gorące mleko, podwójne gorące 
spienione mleko

 – Parametry każdego z zaprogramowanych napojów mogą być 
dopasowane indywidualnie dla każdego konsumenta. Zmianom 
podlegają: 
– moc kawy od słabej do bardzo mocnej, regulowana poprzez  
   zmniejszenie lub zwiększenie ilości zmielonej porcji kawy na jedną  
   filiżankę w zakresie 8-14 g 
– pojemność kawy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości  
   dodanej gorącej wody 
– temperatura kawy poprzez regulację temperatury wody  
   zaparzającej 
– wstępne zaparzanie „pre-brew” dodatkowo wpływające na  
   zwiększenie mocy kawy i wydobycie z niej maksimum aromatu 
– pojemność gorącej wody do przygotowania innych gorących  
   napojów, np. herbat, czekolady 
– temperatura gorącej wody, co jest ważne w przypadku zaparzania  
   np. herbat zielonych wymagających temperatury obniżonej 
– czas wydawania gorącego mleka, np. do przygotowania kakao 
– czas wydawania gorącego spienionego mleka, np. do przygotowania  
   pysznego cappuccino 
– czas jednoczesnego wydawania naparu kawy i mleka

 – System podwójnego bloku grzania wraz z 2 pompami umożliwia 
jednoczesne wydawanie naparu kawy oraz gorącego mleka do  

2 filiżanek w czasie poniżej 50 s, co wpływa na sprawną i szybką 
obsługę

 – Funkcja regulacji temperatury gorącego mleka oraz gorącego 
spienionego mleka poszerza możliwości serwowania najbardziej 
wymyślnych napojów

 – Możliwość przygotowania aż 2 filiżanek jednocześnie zwiększa 
wydajność urządzenia

 – Ruchoma wylewka do filiżanek o maks. wysokości aż do 165 mm
 – Duży pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg gwarantuje 
przygotowanie ponad 125 espresso bez dosypywania ziaren

 – Duży pojemnik na świeżą wodę o pojemności 6 l zapewnia wydanie  
do 240 filiżanek espresso bez dolewania wody

 – Możliwość podłączenia ekspresu do sieci wodnej zapewnia jego 
ciągłą pracę bez konieczności dolewania wody do pojemnika

 – Pompa wibracyjna o ciśnieniu zaparzania 19 barów
 – Pojemnik na fusy: do 35 porcji, w zależności od rodzaju kawy
 – Pojemnik na skropliny: 2 l
 – Przewód elektryczny: 1,5 m
 – Waga: 21 kg 

kod V W mm PLN

208540 230 2700 390x511x(H)582 7 800,00

Zobacz film

7 80000
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Duży pojemnik 
na kawę ziarnistą 
o pojemności 1 kg

Funkcja regulacji temperatury 
gorącego mleka oraz 

gorącego spienionego mleka

Wylewka z możliwością 
regulacji wysokości 

aż do 165 mm

Możliwość korzystania 
z kawy zmielonej

LODÓWKA NA MLEKO Z WYŚWIETLACZEM TEMPERATURY
 – Urządzenie do schładzania i przechowywania mleka zgodnie  
z przepisami HACCP w temperaturze do 4°C

 – Wbudowany termometr cyfrowy ułatwia kontrolę temperatury mleka
 – Prosty i nowoczesny design, niewielka waga i rozmiar sprawiają, że 
lodówkę można ustawić bezpośrednio na blacie baru obok ekspresu 
do kawy

 – Elektronicznie sterowany termostat z zakresem temperatury:  
od 0°C do 4°C

 – Wyświetlacz cyfrowy na przednim górnym panelu – łatwa kontrola 
temperatury

 – Uniwersalny otwór na wężyk o średnicy 7 mm łączący karton  
z mlekiem w lodówce z ekspresem – świeże, schłodzone mleko 
pobierane jest automatycznie podczas przygotowywania napojów  
na bazie kawy i mleka lub mleka i innych dodatków

 – Rozmrażanie automatyczne 

 – Chłodzenie wymuszone
 – Bezproblemowa praca urządzenia  
w pomieszczeniach o temperaturze maks. do 25°C

 – Pojemność komory: 6 l
 – Wymiary komory: 160×130×(H)280 mm
 – Komora z białego tworzywa ABS
 – Klasa klimatyczna: 3
 – Czynnik chłodzący: R600a (12 g)
 – 4 regulowane nóżki
 – Poziom hałasu: poniżej 45 dB
 – Waga: 14,1 kg 
 

kod V W mm PLN

232835 230 75 220x452x(H)456 2 086,00

2 08600
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208953

Overview of the results of the products submitted by you to the 
“red dot award: product design 2013”

Our international jury awarded the “red dot” for high
design quality to:

03-0824-2013 PD QUARZA

Since 1955, the Design Zentrum Nordrhein Westfalen has been marking outstanding international product design 
with its famous dot. In 2000, Design Innovations – as the competition was previously called – was given a new,
international name: the reddot award product design. Manufacturers and designers of a wide variety of industrial
products can enter their work all year round in eleven product groups for the coveted reddot award. And the number 
of entries grows year by year.
www.red-dot.de

reddot award: product design

976654
231296

Wbudowany
pojemnik na kawę
ziarnistą: 750 g

Pojemnik na fusy:
50 porcji

Espresso Lungo Cappuccino Latte Gorąca 
woda

Gorące mleko,  
gorące spienione 

mleko

Możliwość 
korzystania z kawy 

już zmielonej

Wbudowany młynek  
z regulacją stopnia 
mielenia kawy

Ruchoma wylewka
do filiżanek 

(H)80-140 mm

Menu w języku
polskim

Chemia 
do czyszczenia 

ekspresów 
na stronie 
682-683

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY 
PROFI LINE

 – Możliwość zaprogramowania rożnych napojów: 
espresso, lungo, cappuccino, latte, gorące mleko, 
gorące spienione mleko, gorąca woda

 – Powiększony zbiornik na wodę i fusy
 – Dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz 
funkcji, komend, błędów

 – Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia 
kawy

 – Możliwość korzystania z kawy już zmielonej
 – Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l
 – Możliwość podłączenia do zewnętrznego pojemnika 
o większej pojemności

 – Ruchoma wylewka do filiżanek o wys. 80-140 mm
 – Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 
25-240 ml

 – Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej 
wody: 25-450 ml

 – Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 s
 – Zbiornik na zużytą wodę: 2 l
 – Licznik poszczególnych rodzajów napojów
 – Automatyczny program myjący
 – Pompa wibracyjna: 19 barów
 – Przewód elektryczny: 1,5 m
 – Waga: 14 kg

kod V W mm PLN

208953 230 1400 302x450x(H)590 4 490,00

Zobacz film

4 49000
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943434

208991

Zbiornik na 
wodę XXL 6 l

Pojemnik na 
kawę XXL 1 kg

Możliwość podłączenia do 
zewnętrznego pojemnika z wodą

 – Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, lungo, 
cappuccino, latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca 
woda

 – Zintegrowany powiększony zbiornik na wodę i fusy
 – Dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz funkcji, komend, 
błędów

 – Wbudowany młynek ze stali nierdzewnej z regulacją stopnia 
mielenia kawy

 – Możliwość korzystania z kawy już zmielonej
 – Pojemnik na świeżą wodą: 6 l
 – Możliwość podłączenia do zewnętrznego pojemnika o większej 
pojemności

 – Ruchoma wylewka do filiżanek o wys. 100-160 mm
 – Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 15-240 ml
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody: 25-450 ml
 – Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 s
 – Zbiornik na zużytą wodę: 1,8 l
 – Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny
 – Automatyczny program myjący
 – Ciśnienie pompy wibracyjnej: 19 barów
 – Przewód elektryczny: 1,8 m

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY PROFI LINE XXL

kod V W mm PLN

208991 230 1400 391x506x(H)581 5 490,00

kod kolor V W mm PLN

943434 Czarny 230 50 213x275x(H)343 540,00

 – Kompaktowe, oszczędne i wydajne urządzenie do schładzania  
i przechowywania mleka

 – Idealna do użytku prywatnego i biurowego
 – Chłodzi do 12-15°C poniżej temperatury otoczenia
 – Uniwersalny otwór o średnicy 7 mm dla przewodu łączącego mleko 
w lodówce z urządzeniem do jego spieniania w ekspresie do kawy

 – Wbudowany termostat zapobiegający zamarzaniu mleka
 – Pojemność brutto: 6 l
 – Wymiary komory: 163×140×(H)283 mm
 – Wnętrze izolowane poliuretanem
 – UWAGA: Do lodówki należy wkładać uprzednio schłodzone mleko

LODÓWKA NA MLEKO 54000

5 49000
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208984

976654
231296

Chemia 
do czyszczenia 

ekspresów 
na stronie 
682-683

Espresso Lungo Cappuccino Latte Gorąca 
woda

Gorące mleko,  
gorące spienione 

mleko

Menu w języku
polskim

Możliwość 
korzystania z kawy 

już zmielonej

Wbudowany młynek  
z regulacją stopnia 
mielenia kawy

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY ONE TOUCH

 – Możliwość zaprogramowania rożnych napojów: espresso,  
lungo, cappuccino, latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, 
gorąca woda

 – Przygotowanie kawy cappuccino i latte przy pomocy jednego 
przycisku

 – Dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz funkcji,  
komend, błędów

 – Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy
 – Wbudowany pojemnik na kawę ziarnistą: 250 g
 – Możliwość korzystania z kawy już zmielonej
 – Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l

 – Taca ociekowa
 – Ruchoma wylewka do filiżanek o wys. 80-140 mm
 – Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 25-240 ml
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody: 25-450 ml
 – Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 s
 – Pojemnik na fusy: 15 porcji
 – Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny
 – Automatyczny program myjący 

kod kolor V W mm PLN

208984 Srebro 230 1400 302x450x(H)370 3 490,00

3 49000
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G3871

kod ilość szt. w opak. litry mm szt./opak.

G3871 6 0,29 (H)150 9,50/57,00

 – Sprzedawana wyłącznie w opakowaniach zbiorczych
SZKLANKA DO LATTE LATINO

kod - ilość szt. w opak. mm szt./opak.

797952 filiżanka 6 4,90/29,40
797969 spodek 6 ø110 3,20/19,20

 – Sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych
FILIŻANKA I SPODEK DO ESPRESSO

FILIŻANKA I SPODEK
 – Sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

kod ilość szt. w opak. litry mm szt./opak.

797938 6 0,185 8,70/52,20
797945 6  ø150 7,20/43,20

od 320

od 720950

szt.

szt.
szt.
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208922208915

MADE IN EU

MADE IN EU

208939 208946

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
1-GRUPOWY, ELEKTRONICZNY, BIAŁY

 – 1 dysza do wrzątku, 1 dysza do pary wodnej
 – Waga: 48 kg

kod V W mm PLN

208915 230 2900 530x555x(H)515 7 105,00

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
2-GRUPOWY, ELEKTRONICZNY, BIAŁY

 – 1 dysza do wrzątku uruchamiana przyciskiem
 – 2 dysze do pary wodnej
 – Manometr ciśnienia wody w bojlerze
 – Manometr ciśnienia pompy podczas parzenia
 – Waga: 62 kg

kod V W mm PLN

208939 230 3700 740x555x(H)515 8 971,00

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
1-GRUPOWY, ELEKTRONICZNY, CZARNY

 – 1 dysza do wrzątku, 1 dysza do pary wodnej
 – Waga: 48 kg

kod V W mm PLN

208922 230 2900 530x555x(H)515 7 105,00

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
2-GRUPOWY, ELEKTRONICZNY, CZARNY

 – 1 dysza do wrzątku uruchamiana przyciskiem
 – 2 dysze do pary wodnej
 – Manometr ciśnienia wody w bojlerze
 – Manometr ciśnienia pompy podczas parzenia
 – Waga: 62 kg

kod V W mm PLN

208946 230 3700 740x555x(H)515 8 971,00

EKSPRESY DO KAWY KOLBOWE HENDI TOP LINE BY WEGA

 – Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe wykonane z wysokogatunkowej 
stali nierdzewnej lakierowanej

 – Sterowanie elektroniczne
 – Programowanie do 4 kaw na grupę w systemie wolumetrycznym 
(objętościowym)

 – Ergonomiczna, pozioma klawiatura wyboru rodzaju kawy
 – Dysza pary izolowana gumową nasadką zapobiegającą 
poparzeniu palców

 – Wbudowana pompa rotacyjna

 – Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze  
sygnalizowane lampką

 – Podgrzewacz filiżanek wykorzystujący temperaturę  
z bojlera

 – Główny włącznik energii z możliwością odłączenia  
samych grzałek

 – Regulowane nóżki dla łatwego wypoziomowania  
ekspresu

 – Maksymalna wysokość filiżanki: 85 mm
Zobacz film7 10500
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MADE IN EU

MADE IN EU

207598

207642

207499

kod V W mm PLN

207642 230 1800 375x530x(H)485 5 049,00

 – Automatyczny
 – Mały, elegancki ekspres idealny do kawiarni, barów, restauracji i biur
 – Łatwa w obsłudze mechaniczna kontrola temperatury wody
 – Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
 – Bojler o pojemności 3 l
 – 1 dysza do wrzątku
 – 1 dysza do pary wodnej
 – Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 80 mm
 – Waga: 30,5 kg

EKSPRES DO KAWY ROMEO 1-GRUPOWY, 
AUTOMATYCZNY, CZARNY

kod V W mm PLN

207598 230 1800 375x530x(H)485 4 544,00

 – Półautomatyczny
 – Mały, elegancki ekspres idealny do kawiarni, barów, restauracji i biur
 – Łatwa w obsłudze mechaniczna kontrola temperatury wody
 – Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
 – Wbudowana pompa wibracyjna
 – Bojler o pojemności 3 l
 – 1 dysza do wrzątku
 – 1 dysza do pary wodnej
 – Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 80 mm
 – Waga: 30,5 kg

EKSPRES DO KAWY ROMEO EASY 1-GRUPOWY, 
PÓŁAUTOMATYCZNY, CZARNY

kod V W mm PLN

207499 230 2700 475x563x(H)530 7 675,00

 – Sterowanie za pomocą łatwych w obsłudze, odpornych 
na ścieranie i podświetlanych paneli sterowania

 – 1 dysza do wrzątku
 – 1 dysza do pary wodnej
 – Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 140 mm
 – Waga: 53 kg

EKSPRES DO KAWY JULIA COMPACT 
2-GRUPOWY, AUTOMATYCZNY, CZARNY

EKSPRESY DO KAWY VERONA

 – Profesjonalne ekspresy kolbowe wykonane ze stali nierdzewnej 
 – Sterowanie automatyczne (207499, 207642) i półautomatyczne (207598)
 – Ręczne dozowanie wielkości kawy
 – Automatyczne uzupełnianie wody 
 – Automatyczne mycie (207499)
 – Wbudowany podgrzewacz do filiżanek (207499)

4 54400

5 04900

7 67500
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MADE IN EU

MADE IN EU

207659 207581

NEW
NEW

976654
231296

Chemia 
do czyszczenia 

ekspresów 
na stronie 
682-683

EKSPRES DO KAWY VERONA JULIA, 2-GRUPOWY, 
AUTOMATYCZNY

 – Niezawodny i wydajny kolbowy ekspres stworzony specjalnie  
tak aby móc przygotować idealną kawę

 – Zbudowany z wysokiej jakości komponentów i materiałów 
wyróżniających się dużą trwałością

 – Wbudowany mechanizm gwarantujący stworzenie delikatnego  
i zrównoważonego naparu za każdym razem

 – Możliwość niezależnego sterownia poszczególnymi grupami  
za pomocą łatwych w obsłudze, odpornych na ścieranie  
i podświetlanych paneli sterowania

 – Profesjonalny ekspres kolbowy wykonany ze stali nierdzewnej 
 – Sterowanie automatyczne
 – Ręczne dozowanie wielkości kawy
 – Automatyczne uzupełnianie wody 
 – Automatyczne mycie grupy
 – Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 140 mm
 – Pojemność bojlera: 11 l
 – Ilość grup: 2
 – Ilość dysz do wrzątku: 1
 – Ilość dysz do pary wodnej: 2
 – Waga netto: 59 kg

kod V W mm PLN

207581 230 3700 665x563x(H)530 8 887,00

EKSPRES DO KAWY VERONA ROMEO PRO, 
1-GRUPOWY, AUTOMATYCZNY, Z POMPĄ ROTACYJNĄ

 – Mały i elegancki kolbowy ekspres do kawy idealny do kawiarni, 
barów, restauracji oraz firm, które cenią sobie wysokiej jakość 
świeżo przygotowaną kawę

 – W pełni wyposażony ekspres pozwala na serwowanie szerokiej  
gamy nowoczesnych napojów na bazie espresso

 – W kompaktowej obudowie ze stali nierdzewnej mieści się bojler  
o pojemności 3 litrów

 – Ekspres charakteryzuje się łatwą w obsłudze mechaniczną kontrolą 
temperatury wody, automatycznym uzupełnianiem wody w bojlerze 
oraz wbudowaną pompą wibracyjną

 – Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 80 mm
 – Waga netto: 33,5 kg

kod V W mm PLN

207659 230 1950 375x530x(H)485 6 009,00

6 00900
8 88700
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207482

NEW
NEW

w

EKSPRES DO KAWY FIAMMA COMPASS, 2-GRUPOWY, 
MULTIBOJLER, CZARNY

 – Profesjonalny, multibojlerowy, kolbowy ekspres do kawy stworzony 
specjalnie tak, aby pozwolić bariście wykazać się swoim talentem  
i przygotować idealną kawę

 – Zbudowany z wysokiej jakości komponentów i materiałów 
wyróżniających się dużą trwałością i wydajnością 

 – Pozwala dostosować parametry parzenia do gatunku używanej 
mieszanki kawy

 – Ergonomiczne kolby i dźwignia pary gwarantują wygodną obsługę,  
a izolowane dysze pary zapobiegają poparzeniu

 – Ekspres posiada oddzielny bojlery dla każdej z grup oraz dodatkowy 
bojler do produkcji pary i gorącej wody

 – Wszystkie bojlery są izolowane
 – Wszystkie parametry ekstrakcji kawy kontrolowane są z poziomu 
wyświetlacza

 – Dodatkowo na ekranie dostępny jest graficzny przewodnik 
zaparzania/ ekstrakcji kawy

 – Profesjonalne ekspresy kolbowe wykonane ze stali nierdzewnej 
 – Sterowanie automatyczne
 – Wbudowany podgrzewacz do filiżanek
 – Ręczne dozowanie wielkości kawy
 – Pompa zewnętrzna
 – Automatyczne uzupełnianie wody 
 – Automatyczne mycie grupy
 – Wyświetlacz dotykowy
 – Podświetlenie LED
 – Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 150 mm
 – Waga netto: 61 kg

kod V W mm PLN

207482 230 6700 750x600x(H)590 18 937,00

kod V mm PLN

207451 230 230x400x(H)600 2 299,00

 – Przeznaczony do każdego lokalu, w którym liczy się czas,  
jakość oraz precyzja w przygotowaniu idealnej kawy

 – Dotykowy czuły wyświetlacz ze szkła hartowanego
 – Pojemny zasobnik na ziarna mieszczący do 1,65 kg kawy
 – Głowica mieląca z płaskimi ostrzami ze stali nierdzewnej
 – Łatwy demontaż i czyszczenie głowicy pozwala utrzymać  
urządzenie w czystości

 – Wysoka prędkość mielenia ziaren – prędkość głowicy:  
1 420 obr./min

 – 4 metody mielenia: standardowa, automatyczna, z wstępnym 
ustawieniem, z bezpośrednim wyborem

 – Oświetlony wylot zmielonej kawy
 – Automatyczny zapis ilość zmielonej kawy (porcji)
 – Funkcja antyelektrostatyczna zwiększająca wydajność mielenia

MŁYNEK DO KAWY VERONA Z WYŚWIETLACZEM

207451

18 93700 2 29900
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208878 208885

N

MADE IN EU

MADE IN EU

Zobacz filmZobacz film

Pojemnik na kawę 
ziarnistą: 1,2 kg

Pojemnik na kawę 
ziarnistą: 1,2 kg

Elektroniczna kontrola porcji 
i ilości zmielonej kawy. 
Duży podświetlany 
wyświetlacz ułatwia 
pracę w zaciemnionych 
pomieszczeniach.

Ubijak 
do kawy

MŁYNKI DO KAWY

MŁYNEK DO MIELENIA KAWY AUTOMATYCZNY
 – Profesjonalny młynek do kawy wykonany z wysokogatunkowych 
materiałów

 – Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium
 – Pojemnik na kawę zmieloną: 250 g
 – Regulacja porcji: 4-9 g
 – Żarna ze stali nierdzewnej: ø63 mm
 – Liczba obrotów żaren: 1400 obr./min
 – Wydajność na 24 h: 3 kg (500 kaw)
 – Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg

kod V W mm PLN

208878 230 420 160x290x(H)510 1 890,00

MŁYNEK DO MIELENIA KAWY ELEKTRONICZNY
 – Mielenie każdej porcji, której gramaturę i ilość (pojedyncza, 
podwójna, potrójna) można modyfikować niezależnie, odbywa się 
bezpośrednio przed zaparzeniem kawy – dzięki temu kawa nie traci 
aromatu (brak pojemnika na kawę zmieloną)

 – Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium
 – Żarna ze stali nierdzewnej: ø63 mm
 – Liczba obrotów żaren: 1400 obr./min
 – Wydajność na 24 h: 3 kg (500 kaw)
 – Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg

kod V W mm PLN

208885 230 420 160x280x(H)510 2 490,00

207475 207468

POJEMNIK NA KAWĘ DO MŁYNKA
kod litry PLN

207468 0,5 106,00
207475 0,25 106,00

1 89000 2 49000

10600
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F4Enano F64E

NEW NEW

w

Dotykowy, kolorowy 
wyświetlacz LCD (F4Enano)

Dotykowy, kolorowy 
wyświetlacz LCD (F64E)

Precyzyjne ustawianie 
grubości mielenia

MŁYNEK ELEKTRONICZNY DO KAWY FIORENZATO 
F4E NANO Z WYŚWIETLACZEM

 – Przeznaczony do każdego lokalu, w którym liczy się czas, jakość 
oraz precyzja w przygotowaniu idealnej kawy

 – Dotykowy wyświetlacz i prosty w obsłudze interfejs pozwala łatwo 
przygotować kawę mieloną zgodnie z zapotrzebowaniem

 – Pojemny zasobnik na ziarna mieszczący do 0,5 kg ziaren kawy
 – Tarcze mielące o średnicy 58 mm ze stali nierdzewnej
 – Wysoka prędkość mielenia ziaren – prędkość głowicy: 1400 obr./min
 – Funkcja automatycznego mielenia jednej lub dwóch porcji kawy oraz 
mielenia bezpośredniego (manulanego)

 – Automatyczny licznik ilość zmielonej kawy (kubków kawy)
 – Silnik z czujnikiem zabezpieczającym przed przegrzaniem
 – Blokada tarczy regulującej zapobiega odkręcaniu się jej podczas 
mielenia.

 – Waga netto: 10 kg
kod V W mm PLN

F4Enano 230 250 169x240x(H)473 2 399,00

MŁYNEK DO KAWY FIORENZATO F64E, 
ELEKTRONICZNY

 – Przeznaczony do każdego lokalu, w którym liczy się czas, jakość 
oraz precyzja w przygotowaniu idealnej kawy

 – Dotykowy wyświetlacz i prosty w obsłudze interfejs pozwala łatwo 
przygotować kawę mieloną zgodnie z zapotrzebowaniem

 – Pojemny zasobnik na ziarna mieszczący do 1,5 kg ziaren kawy
 – Tarcze mielące o średnicy 64 mm ze stali nierdzewnej
 – Wysoka prędkość mielenia ziaren – prędkość głowicy: 1350 obr./min
 – 4 metody mielenia: standardowa, automatyczna, z wstępnym 
ustawieniem, mielenie bezpośrednie

 – Automatyczny licznik ilość zmielonej kawy (kubków kawy)
 – Silnik z czujnikiem zabezpieczającym przed przegrzaniem
 – Blokada tarczy regulującej zapobiega odkręcaniu się jej podczas 
mielenia

 – Waga netto: 10 kg
kod V W mm PLN

F64E 230 350 230x270x(H)615 3 199,00

3 19900
2 39900
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208670
208649

I

208625208632 208731

IB B

g g g

208687

kod mm PLN

208731 ø58x(H)95 62,00

 – Do ubijania kawy w większości ekspresów 
kolbowych

 – Ubijak ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Uchwyt drewniany malowany
 – Waga: 380 g

TAMPERTAMPER ZE SPRĘŻYNĄ
 – Pozwala na kontrolowanie prawidłowego i 
powtarzalnego ubicia kawy, odpowiedni do 
większości kolb

 – Tamper ze stali nierdzewnej ze sprężyną
 – Uchwyt z czarnego aluminium

kod mm PLN

208625 ø58x(H)100 70,00

TAMPER Z REGULACJĄ
 – Płynna regulacja wysokości tampera pozwala 
na uzyskanie zawsze takiego samego nacisku 
na kawę w kolbie

 – Odpowiedni do większości kolb
 – Tamper ze stali nierdzewnej
 – Uchwyt z czarnego aluminium

kod mm PLN

208632 ø58x(H)35 70,00

MATA POD TAMPER POJEDYNCZA
 – Wykonana z silikonu
 – Wycięcie do umieszczenia kolby w czasie 
ubijania kawy

 – Wytłoczenie na 1 tamper
kod mm PLN

208670 100x150x(H)45 30,00

MATA POD TAMPER PODWÓJNA
 – Wykonana z silikonu
 – 2 wycięcia do umieszczenia kolby w czasie 
ubijania kawy

 – Wytłoczenia na 2 tampery
kod mm PLN

208649 205x150x(H)45 41,00

STACJA TAMPINGOWA
 – Wycięcie do umieszczenia kolby w czasie 
ubijania

 – Wytłoczenie na 1 tamper

kod mm PLN

208687 93x142x(H)60 55,00

7000
62007000

3000 4100 5500
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208380

208618

208335

gII208694

I

271247

T
208724

KA

458198

KB

451533

SZUFLADA Z ODBIJAKIEM
 – Szuflada ze stali węglowej
 – Z wyjmowaną poprzeczką i perforowanym 
blatem

kod mm PLN

208694 350x250x(H)90 266,00

ODBIJAK DO FUSÓW GN
 – Wykonany ze stali nierdzewnej
 – Wyjmowana poprzeczka w silikonowej osłonie

kod mm PLN

208335 176x162x(H)100 59,00
208342 265x162x(H)100 69,00

ODBIJAK DO FUSÓW  
W DREWNIANEJ OBUDOWIE

 – Obudowa z ciemnego drewna
 – Pojemnik na fusy GN 1/4 ze stali nierdzewnej
 – Wyjmowana poprzeczka w silikonowej osłonie

kod mm PLN

208380 275x175x(H)110 121,00

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA 
GRUPY W EKSPRESIE DO KAWY  
– ZESTAW 2 SZT.

 – Do łatwego czyszczenia sitka i uszczelki 
grupy

 – Twarda szczotka z nylonu
 – Łyżka do odmierzania środka czyszczącego
 – Kołnierz chroniący uchwyt przed zalaniem

kod długość (mm) szt./opak.

208724 225 15,50/31,00

kod zakres mm PLN

271247 -10/110°C ø44x(H)140 20,00

 – Posiada klips mocowania do dzbanka
 – Zielone oznakowanie wskazuje idealną 
temperaturę spienionego mleka do 
cappuccino itp.

 – Zakres temperatury: od -10°C do 110°C
 – Stopniowanie co 1°C
 – Sonda ze stali nierdzewnej, osłona z klipsem
 – Czytelna tarcza

TERMOMETR DO MLEKA

ODBIJAK DO FUSÓW OKRĄGŁY
 – Wykonany ze stali nierdzewnej
 – Poprzeczka w silikonowej osłonie

kod mm PLN

208618 153x185x(H)165 127,00

kod litry mm PLN

458198 0,6 ø90x(H)112 67,00

 – Wykonany ze stali nierdzewnej z czarną 
powłoką nieprzywierającą

DZBANEK DO SPIENIANIA MLEKA 
BARISTA

kod litry mm PLN

451502 0,35 ø76x(H)93 24,00
451519 0,6 ø90x(H)112 31,00
451526 0,9 ø102x(H)125 36,00
451533 1,5 ø112x(H)161 54,00

DZBANEK DO SPIENIANIA 
MLEKA

26600

od 5900 12100

1550 2000

12700

6700

od 2400

szt.
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998953

992500

aJA
428245

do ceny należy doliczyć VAT 5%

Specjalny zawór 
wentylacyjny - zapobiega 
zasysaniu zapachów  
z zewnątrz - przedłuża 
okres trwałości kawy

kod - PLN

992500 1 kg 43,00

 – Kawa ziarnista La Crema powstaje ze starannie 
dobranych i wyselekcjonowanych ziaren kawy arabica 
i robusta, aby spełnić oczekiwania najbardziej 
wymagających smakoszy kawy

 – Kawa o intensywnym aromacie, zrównoważonym smaku 
z lekką nutą czekolady

 – Przeznaczona do profesjonalnej gastronomii

KAWA ZIARNISTA LA CREMA, 1 KG

CIASTKO KARMELOWE LA CREMA
 – Opakowanie 300 szt.

kod     szt./opak.

998953    0,16/49,00

kod mm PLN

428245 190x240x(H)410 222,00

 – 3-poziomowy, na produkty w opakowaniach jednostkowych
 – Podstawa z polerowanej stali nierdzewnej
 – 3 pojemniki na produkty o pojemności 1 l

EKSPOZYTOR BUFETOWY

4300

016

22200

szt.
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RI

274125

274149

240601240700 PIPI

Podgrzewanie typu 
bain-marie (pośrednie) 
zabezpieczające 
przed przypaleniem 
czekolady

PODGRZEWACZ DO CZEKOLADY
 – Podgrzewanie typu bain-marie (pośrednie) 
zabezpieczające przed przypaleniem czekolady

 – Dno pojemnika ze stali nierdzewnej
 – Boczne ścianki pojemnika z poliwęglanu
 – Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu płynu
 – Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 – Ciągłe mieszanie gwarantujące jednorodną 
konsystencję czekolady

 – Niezatykający się kranik
 – Zakres temperatury: od 65°C do 85°C
 – Wymagana temp. otoczenia: od 10°C do 32°C

kod litry V W mm PLN

274125 5 230 1006 410x280x(H)465 1 573,00
274149 10 230 1006 410x280x(H)580 1 815,00

Zobacz film

WARNIK DO WODY I GRZANEGO WINA
 – Idealny do przygotowywania grzanego wina lub gorącej wody
 – Zbiornik ze stali nierdzewnej
 – Izolowane uchwyty z polipropylenu i niekapiący kranik
 – Termostat z regulacją temperatury do 110°C
 – Czas zagotowania pełnego zbiornika wody: ± 75 min
 – Nie jest przeznaczony do podgrzewania gorącej czekolady

kod litry V W mm PLN

240700 28 230 2500 447x441x(H)485 608,00
kod litry V W mm PLN

240601 28 230 2500 447x441x(H)485 572,00

 – Idealny do przygotowywania grzanego wina lub gorącej wody 
Zbiornik ze stali nierdzewnej malowanej na biało 
Izolowane uchwyty z polipropylenu i niekapiący kranik 
Termostat z regulacją temperatury do 110°C 
Czas zagotowania pełnego zbiornika wody: ± 75 min 
Nie jest przeznaczony do podgrzewania gorącej czekolady

WARNIK DO WODY I GRZANEGO WINA

od 1 57300

5720060800
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445907

208304

P

PI

I

208656

ZAPARZACZ PRZELEWOWY DO KAWY
 – Szklany dzbanek 1,8 l z pokrywką i uchwytem z polipropylenu
 – 2 niezależnie sterowane płyty grzewcze (górna i dolna)
 – Specjalnie zaprojektowana obudowa z polipropylenu z powłoką 
gumową w kolorze czarnym

 – Lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie procesu parzenia
 – Czas przygotowania 1 dzbanka (1,8 l): ok. 6 min
 – Pasujące filtry: 110/250

kod V W mm PLN

208533 230 2020 204x380x(H)425 533,00

ZAPARZACZ PRZELEWOWY DO KAWY  
KITCHEN LINE

 – 2 płyty grzewcze (dolna i górna), kontrolka pracy
 – Obudowa i pojemnik na filtr wykonane ze stali nierdzewnej
 – Szybki przelewowy system filtrujący – czas przygotowania  
1 dzbanka (1,8 l): 5 min

 – Temperatura pracy: od 93°C do 96°C
 – W zestawie 2 dzbanki szklane 1,8 l i 25 filtrów (90/250)

kod V W mm PLN

208304 230 2100 195x370x(H)430 873,00

DZBANEK DO KAWY
 – Wykonany ze szkła hartowanego
 – Uchwyt i pokrywa z polipropylenu

kod litry mm PLN

445907 1,8 ø160x(H)185 35,00

FILTR PAPIEROWY DO ZAPARZACZY 
PRZELEWOWYCH Ø250 MM

 – Pasuje do większości zaparzaczy dostępnych  
na rynku, np. Hendi, Bravilor, Animo

 – Średnica filtra po rozłożeniu: ø250 mm
 – Średnica dna filtra: ø110 mm

kod ilość szt. w opak. mm PLN

208656 1000 ø250x(H)70 0,09/92,00

Zobacz film

87300

53300

3500 009
szt.
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209998

PL

PL

209981

975824

I

NEW

Zewnętrzny 
wskaźnik 

poziomu wody

Wewnętrzny 
wskaźnik 

maksymalnego 
poziomu wody

CZAJNIK ELEKTRYCZNY BEZPRZEWODOWY 1,8 L
 – Obudowa i grzałka ze stali nierdzewnej
 – Uchwyt, pokrywka i podstawa z polipropylenu
 – Możliwość obrotu czajnika na podstawie o 360°
 – Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed 
zakamienieniem, co zwiększa żywotność czajnika

 – Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki
 – Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w czajniku
 – Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody
 – Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody
 – Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho
 – Przeznaczony wyłącznie do gotowania wody, gotowanie innych 
płynów może uszkodzić czajnik

kod litry V W mm PLN

209981 1,8 230 2150 221x163x(H)249 82,00

CZAJNIK ELEKTRYCZNY BEZPRZEWODOWY 
4,2 L

 – Obudowa i grzałka ze stali nierdzewnej
 – Uchwyt, pokrywka i podstawa z polipropylenu
 – Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed 
zakamienieniem, co zwiększa żywotność czajnika

 – Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki
 – Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody
 – Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody
 – Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho

kod litry V W mm PLN

209998 4,2 230 2000 340x234x(H)290 139,00

kod V W mm PLN

975824 230 2200 155x180x(H)250 181,00

 – Obudowa ze stali nierdzewnej
 – Stal satynowana
 – Wyjmowany filtr ze stalową siatką
 – Pojemność: 1,7 l
 – Skala poziomu z obu stron
 – Podświetlany włącznik pracy
 – Obrotowa podstawa z tworzywa

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY SJM290, 1,7 L

Zobacz film

IPw

209936

CZAJNIK ELEKTRYCZNY BEZPRZEWODOWY 2,5 L
 – Idealny dla wszelkiego rodzaju zakładów gastronomicznych
 – Szybko zaparza wodę
 – Osobna podstawa zasilająca pozwala na swobodne operowanie 
czajnikiem

 – Możliwość obrotu dzbanka na podstawie w pełnym zakresie 360°
 – Ergonomiczny uchwyt z polipropylenu
 – Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki
 – Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed osadem 
wapiennym

 – Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody
 – Podwójna ochrona przed włączeniem bez wody
 – Obudowa oraz dno komory ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Waga: 1,12 kg

kod litry V W mm PLN

209936 2.5 230 2150 ø220x(H)254 95,00

9500

13900

8200

18100
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I

211342 211359 211366

Podwójne ścianki zmniejszające 
zużycie energii do 20%

Wyjmowany filtr 
ze stali nierdzewnej
do grubo mielonej kawy

Pokrywa filtra 
z otworami 

Wyjmowana taca
ociekowa

INNOWACYJNY 
SYSTEM ZAPARZANIA:

woda powoli 
spływa po liniach 

kroplujących, dzięki 
temu kawa ma lepszy 

smak i aromat

ZAPARZACZ DO KAWY O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH

 – Wewnętrzny filtr na grubo mieloną kawę wykonany ze stali nierdzewnej, zalecane 
stosowanie filtrów papierowych

 – Izolowane, podwójne ścianki z polerowanej stali nierdzewnej zmniejszają stratę 
ciepła, tym samym wpływając na mniejsze zużycie energii elektrycznej

 – Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”
 – Nienagrzewające się uchwyty, rączka pokrywy i niekapiący kran wykonane  
z polipropylenu

 – Czytelny wskaźnik poziomu wody wyrażony liczbą filiżanek
 – Maks. wysokość podstawianego pod kran naczynia: 110 mm (bez tacki ociekowej)
 – Temperatura zaparzania kawy: do 90°C, temperatura podtrzymania: 70°C (±5°C)
 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną
 – Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymania temperatury
 – Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym resetem

 – W zestawie tacka ociekowa

kod poj. całkowita 
(l)

poj. użytkowa 
(l)

V W mm czas zagotowania 
wody (min)

śr. filtra 
(mm)

PLN

211342 6 4,2 230 950 310x330x(H)395 21 ±5   ø204 539,00
211359 12 9,5 230 1650 360x380x(H)462 31 ±5   ø254 676,00
211366 16 13 230 1650 360x380x(H)532 37 ±5 ø254 749,00

DO 20%
OSZCZĘDNOŚCI

ENERGII

od 53900
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KP

211298

211311 211328 211335

Ergonomiczne nienagrzewające się 
uchwyty oraz rączka pokrywy
z polipropylenu 
System zamykania „Twist-Lock”

Niekapiący kran 
i wskaźnik poziomu napoju

Wyjmowany filtr ze stali nierdzewnej
do grubo mielonej kawy

Taca ociekowa 
jako opcja

ZAPARZACZ DO KAWY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

 – Obudowa o pojedynczych ściankach ze stali nierdzewnej, pokrywka z bezpiecznym 
systemem zamykania typu „Twist-Lock”.

 – Wewnętrzny filtr na grubo mielona kawę ze stali nierdzewnej, zalecane stosowanie 
filtrów papierowych. 

 – Nienagrzewające się uchwyty, rączka pokrywy oraz niekapiący kran wykonane  
z polipropylenu.

 – Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach, z gradacją co 0,5 litra.
 – Maksymalna wysokość filiżanki: 110 mm (bez tacki ociekowej).
 – Osiąga temperaturę zaparzania kawy: do 96°C,a następnie automatycznie przełącza 
się na funkcję podtrzymania temperatury: 90°C (± 5˚C).

 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną, lampka kontrolna informuje  
o zakończeniu procesu parzenia i o konieczności usunięcia kamienia.

 – Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem  
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.

kod poj. całkowita 
(l)

poj. użytkowa 
(l)

V W mm czas zagotowania 
wody (min)

śr. filtra 
(mm)

PLN

211311 8 7 230 950 310x330x(H)442 31 ±5   ø188 386,00
211328 12 11 230 1650 360x380x(H)462 30 ±5   ø246 551,00
211335 16 15 230 1650 360x380x(H)532 40 ±5 ø246 595,00
211298 taca ociekowa 30,00

od 38600
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EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

Taca ociekowa 
w zestawie

Podwójne ścianki zmniejszające 
zużycie energii do 20%

Zabudowana grzałka
zwiększa żywotność urządzenia

Ergonomiczne nienagrzewające się 
uchwyty oraz rączka pokrywy
z polipropylenu 
System zamykania „Twist-Lock”

WARNIK DO WODY O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH
 – Idealny do przygotowywania grzanego wina lub gorącej wody
 – Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania wody w temperaturze 
serwowania

 – Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej zmniejszają stratę ciepła, tym samym 
wpływając na mniejsze zużycie energii elektrycznej

 – Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „twist-lock”
 – Nienagrzewające się uchwyty, rączka pokrywy i niekapiący kran wykonane z polipropylenu
 – Czytelny wskaźnik poziomu wody wyrażony w litrach
 – Maks. wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm (bez tacki ociekowej)
 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną
 – Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury
 – Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: od 30°C do 100°C
 – Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem,  
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

 – W zestawie tacka ociekowa
 – Nie jest przeznaczony do przygotowywania gorącej czekolady

kod poj. całkowita 
(l)

poj. użytkowa 
(l)

V W mm PLN

211168 10 9 230 1300 310x330x(H)490 388,00
211175 20 18 230 2250 360x380x(H)598 493,00

DO 20%
OSZCZĘDNOŚCI

ENERGII

Zobacz film

od 38800
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211298

211137 211144 211151

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

Taca ociekowa 
jako opcja

Ergonomiczne nienagrzewające się 
uchwyty oraz rączka pokrywy
z polipropylenu 
System zamykania Twist-Lock

Niekapiący kran 
i wskaźnik poziomu napoju

Max poziom 
wody wewnątrz

 – Idealny do przygotowywania grzanego wina lub gorącej wody
 – Automatyczne przełączanie funkcji grzania i 
podtrzymywania wody w temperaturze serwowania

 – Pojedyncze ścianki ze szczotkowanej stali nierdzewnej, 
pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania typu  
„twist-lock”

 – Nienagrzewające się uchwyty, rączka pokrywy i niekapiący 
kran wykonane z polipropylenu

 – Czytelny wskaźnik poziomu wody wyrażony w litrach

 – Maks. wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm 
(bez tacki ociekowej)

 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną
 – Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania 
temperatury

 – Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 
od 30°C do 100°C

 – Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed 
zakamienieniem, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

 – Nie jest przeznaczony do przygotowywania gorącej 
czekolady

WARNIK DO WODY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

kod poj. 
(l)

V W mm czas zagotowania 
wody (min)

PLN

211137 10 230 1300 310x330x(H)490 40 ±5  335,00
211144 20 230 2250 360x380x(H)598 42 ±5 425,00
211151 30 230 2600 400x420x(H)650 65 ±2 568,00
211298 taca ociekowa 30,00

Zobacz film

od 33500
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PI

 – Zaprojektowany przez znanego holenderskiego projektanta 
Roberta Bronwassera. Unikalna konstrukcja i dbałość o szczegóły 
sprawiają, że urządzenie to przyciąga wzrok na każdym bufecie 

 – Jednościenny korpus ze stali nierdzewnej pokryty matową czernią, 
ze stylowymi, polipropylenowymi uchwytami i pokrywą

 – Kran zapobiegający kapaniu
 – Szklany wskaźnik poziomu wody
 – Taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu – łatwe opróżnianie 
 – Lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu ogrzewania  
i ewentualną konieczność usunięcia kamienia

 – Kocioł utrzymuje napój w temperaturze podawania po podgrzaniu
 – Nie nadaje się do mleka czekoladowego

WARNIKI CONCEPT LINE MATOWOCZARNY

WARNIK CONCEPT LINE MATOWOCZARNY

kod litry V W mm PLN

211458 10 230 950 307x330x(H)450 428,00
211465 18 230 1650 357x380x(H)502 501,00

ZAPARZACZ DO KAWY CONCEPT LINE 
MATOWOCZARNY

 – Naczynie filtracyjne ma wbudowany filtr do grubo zmielonej kawy, 
papier filtracyjny nie jest potrzebny

 – Perkolator utrzymuje kawę w temperaturze podawania po 
zaparzeniu

kod litry V W mm PLN

211472 7 230 1650 307x330x(H)450 442,00
211489 13 230 1650 357x380x(H)502 498,00

Warniki – regulacja temperaturyTaca ociekowaKran zapobiegający kapaniu

od 42800
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PI

 – Kocioł utrzymuje napój w temperaturze podawania po podgrzaniu
 – Nie nadaje się do mleka czekoladowego

 – Naczynie filtracyjne ma wbudowany filtr do grubo zmielonej kawy, 
papier filtracyjny nie jest potrzebny

 – Perkolator utrzymuje kawę w temperaturze podawania po 
zaparzeniu

Warniki – regulacja temperaturyTaca ociekowaKran zapobiegający kapaniu

 – Zaprojektowany przez znanego holenderskiego projektanta 
Roberta Bronwassera. Unikalna konstrukcja i dbałość o szczegóły 
sprawiają, że urządzenie to przyciąga wzrok na każdym bufecie 

 – Jednościenny korpus ze stali nierdzewnej, ze stylowymi, 
polipropylenowymi uchwytami i pokrywą

 – Kran zapobiegający kapaniu
 – Szklany wskaźnik poziomu wody
 – Taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu – łatwe opróżnianie 
 – Lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu ogrzewania  
i ewentualną konieczność usunięcia kamienia

ZAPARZACZE DO KAWY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

kod litry V W mm PLN

211410 10 230 950 307x330x(H)450 346,00
211427 18 230 1650 357x380x(H)502 390,00

WARNIK CONCEPT LINEZAPARZACZ DO KAWY CONCEPT LINE

kod litry V W mm PLN

211434 7 230 1650 307x330x(H)450 357,00
211441 13 230 1650 357x380x(H)502 438,00

od 34600
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WARNIK DO WODY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH
 – Idealny do przygotowania herbaty i grzanego wina
 – Czas gotowania: ok. 50 min
 – Maks. temperatura: 94°C-99°C
 – Ochrona przed włączeniem na sucho
 – Nie jest przeznaczony do podgrzewania gorącej czekolady

ZAPARZACZ DO KAWY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

ZAPARZACZ DO KAWY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

 – Wbudowany filtr do kawy grubo mielonej, stosowanie filtra 
papierowego nie jest konieczne

 – Po zaparzeniu urządzenie utrzymuje kawę w odpowiedniej temperaturze
 – Miarka i niekapiący kran
 – Funkcja automatycznego resetowania
 – Lampka kontrolna informująca o zakończeniu procesu parzenia  
i o konieczności usunięcia kamienia

 – Wbudowany filtr do kawy grubo mielonej, stosowanie filtra papierowego nie jest konieczne
 – Po zaparzeniu urządzenie utrzymuje kawę w odpowiedniej temperaturze
 – Miarka i niekapiący kran
 – Funkcja automatycznego resetowania
 – Lampka kontrolna informująca o zakończeniu procesu parzenia  
i o konieczności usunięcia kamienia

kod litry V W mm PLN

208007 6 230 1500 340x227x(H)468 369,00
208106 10 230 1500 387x275x(H)530 506,00
208205 15 230 1500 387x275x(H)595 569,00

kod litry V W mm PLN

209882 10 230 2200 340x227x(H)468 312,00
209899 20 230 2200 387x275x(H)595 432,00
209905 30 230 2200 500x465x(H)490 552,00

208007 209899

od 31200
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ZAPARZACZ DO KAWY O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH

 – Izolowane, podwójne ścianki z polerowanej stali nierdzewnej 
zmniejszają utratę ciepła

 – Do 20% mniejsze zużycie energii w porównaniu z zaparzaczami  
o pojedynczych ściankach

 – Obudowa i zbiornik ze stali nierdzewnej
 – Spawane rączki ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami

 – Kran zapobiegający kapaniu
 – Szklany wskaźnik poziomu wody
 – Wskaźnik odkamieniania
 – Tacka ociekowa z kratką ze stali nierdzewnej 
 

 – Sterowanie temperaturą za pomocą termostatu, regulacja 
temperatury do 110°C

 – Nie jest przeznaczony do przygotowywania czekolady

I

ZAPARZACZ DO KAWY O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH

kod litry V W mm PLN

211106 6 230 1500 345x343x(H)517 475,00
211205 10 230 1500 386x393x(H)576 580,00
211304 15 230 1500 386x393x(H)641 653,00

WARNIK DO NAPOJÓW O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH

kod litry V W mm PLN

211403 9 230 2200 345x343x(H)517 429,00
211502 18 230 2200 386x393x(H)641 567,00

211106 211502

DO 20%
OSZCZĘDNOŚCI

ENERGII

od 42900
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