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Kávovary, variče,  
  príslušenstvo 
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Pozrieť video

kód V W mm

208540 230 2700 390x511x(H)582

– Zmeniť je možné: 
– intenzita kávy od slabej až po veľmi silnú, regulovaná znížením 
alebo zvýšením množstva 
– porcie mletej kávy na jednu šálku v rozsahu 8 až 14 g 
– objem kávy znížením alebo zvýšením množstva pridanej horúcej vody 
– teplota kávy reguláciou teploty varenej vody 
– predvarenie „PRE-BREW“ dodatočne vplývajúce na zvyšovanie 
intenzity kávy a získanie maximálnej arómy z kávy 
– objem horúcej vody na prípravu iných horúcich nápojov, napríklad 
čaju, čokolády 
– teplota horúcej vody, čo je dôležité pri varení napríklad zelených 
čajov vyžadujúcich nižšiu teplotu 
– čas dávkovania horúceho mlieka napríklad na prípravu kakaa 
– čas dávkovania horúceho napeneného mlieka napríklad na prípravu 
lahodného cappuccina 
– čas súčasného dávkovania uvarenej kávy a mlieka

– Systém dvojitého ohrevného bloku spolu s dvomi čerpadlami 
umožňuje súčasné dávkovanie uvarenej kávy a horúceho mlieka do 
dvoch šálok za menej ako 50 sekúnd, čo má vplyv efektívnu a rýchlu 
obsluhu

– Funkcia regulácie teploty horúceho mlieka a horúceho napeneného 
mlieka rozširuje možnosti podávania najrafinovanejších nápojov

– Možnosť pripraviť až 2 šálky naraz zvyšuje kapacitu zariadenia
– Pohyblivý výtok do šálok s maximálnou výškou až 165 mm
– Veľká nádoba na zrnkovú kávu s kapacitou 1 kg zaručuje prípravu

viac ako 140 káv espresso bez dosýpania zrniek
– Veľká 6-litrová nádoba na čerstvú vodu vám zaistí až 240 šálok 

espressa bez dopĺňania vody
– Možnosť pripojenia kávovaru k vodovodnej sieti zabezpečuje 

nepretržitú prevádzku kávovaru bez nutnosti dopĺňania vody do 
nádoby 

– Vibračné čerpadlo s varným tlakom 19 bar
– Nádoba na usadeniny: až 35 porcií v závislosti od typu kávy
– Nádoba na kondenzát: 2 l
– Elektrický kábel s dĺžkou 1,5 m 
– Hmotnosť: 21 kg 

– Moderný a plne automatický kávovar určený pre malé a stredne veľké 
kaviarne, hotely, motely, ubytovne, čerpacie stanice, kancelárie, jedálne, 
keteringové spoločnosti a všade tam, kde záleží na vynikajúcej a rýchlo 
pripravenej káve

– Vďaka jednoduchému a prehľadnému panelu na výber kávy je kávovar ideálny 
do samoobslužných prevádzok

– Príprava kávy jediným stlačením
– Digitálne ovládanie, veľký 7-palcový farebný dotykový displej
– Možnosť naprogramovania 14 rôznych nápojov: espresso, americano, 

cappuccino, latte, latte macchiato, horúce mlieko, horúce napenené mlieko, 
horúca voda, dvojité espresso, dvojité cappuccino, dvojité latte, dvojité latte 
macchiato, dvojité horúce mlieko, dvojité horúce napenené mlieko

– Parametre každého z naprogramovaných nápojov je možné individuálne 
nastaviť pre každého spotrebiteľa

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

cafe latteespresso

cappuccinoamericano

horúca voda horúce mlieko

horúce napenené mlieko

Veľký zásobník  
na vodu  

s objemom 6 litrov

Osvetlená 
nádoba na vodu

Možnosť pripojenia
kávovaru  

k vodovodnej sieti

macchiato
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kód V W mm

232835 230 75 220x452x(H)456

– Zariadenie na chladenie a skladovanie mlieka v súlade s predpismi 
HACCP pri teplote do 4 °C

– Zabudovaný digitálny teplomer uľahčuje kontrolu teploty mlieka
– Jednoduchý a moderný dizajn, nízka hmotnosť a malé rozmery 

umožňujú umiestniť ju priamo na barový pult vedľa kávovaru
 – Elektronicky riadený termostat s teplotným rozsahom od 0 °C do 4 °C

– Digitálny displej na prednom hornom paneli – jednoduché nastavenie 
teploty

– Univerzálny otvor na hadicu s priemerom 7 mm spájajúcu kartón
s mliekom v chladničke so strojom

– Čerstvé chladené mlieko čerpané automaticky pri príprave kávových 
a mliečnych nápojov alebo mlieka a ďalších prísad

 – Automatické rozmrazovanie
 – Nútené chladenie
 – Bezproblémová prevádzka zariadenia 
v miestnostiach s teplotou max. do 25 °C

– Celkový objem komory: 6 l
– Rozmery komory: 160x130x(H)280 mm
– Komora vyrobená z bieleho plastu ABS
– Chladiaca trieda: 3
– Chladivo: R600a (12 g)
– Štyri nastaviteľné nožičky
– Hlučnosť: menej ako 45 dB
– Hmotnosť: 14,1 kg

CHLADNIČKA NA MLIEKO S INDIKÁTOROM TEPLOTY

Veľká nádoba na zrnkovú 
kávu s kapacitou 1 kg

Funkcia regulácie teploty 
horúceho mlieka a horúceho 

napeneného mlieka

Výtoková hubica  
s nastaviteľnou 

výškou až do 165 mm

Možnosť použitia 
mletej kávy
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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
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Pozrieť video

kód V W mm

208953 230 1400 302x450x(H)590

– Možnosť naprogramovania rôznych nápojov: 
espresso, lungo, cappuccino, latte, horúce mlieko, 
horúce napenené mlieko, horúca voda

– Zväčšená nádrž na vodu a kávové usadeniny
– Dotykový ovládací panel, digitálny displej funkcií, 

príkazov, chybových kódov
– Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia 

kávy
– Možnosť použitia už namletej kávy
– Vstavaná nádoba na čerstvú vodu: 1,8 l
– Možnosť pripojenia k externej nádobe s väčším 

objemom
– Pohyblivý výtok do šálok: 80 až 140 mm
– Nastaviteľná intenzita kávy: 7-14 g/porcia
– Nastaviteľný objem nápojov: 25-240 ml
– Nastaviteľný objem horúcej vody: 25-450 ml
– Časové nastavenie dávkovania pary: 3-120 sekúnd
– Nádrž na odpadovú vodu: 2 l
– Počítadlo jednotlivých druhov nápojov a sumár
– Automatický umývací program
– Vibračné čerpadlo: 19 bar
– Napájací kábel: 1,5 m
– Nádoba na mlieko: 600 ml (v balení)
– Hmotnosť: 14 kg

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR PROFI LINE 
– 1,8 L

Chémia
na čistenie
kávovarov
na strane
636-637

LatteCappuccinoLungoEspresso

Nádoba na kávové 
usadeniny: 50 porcií

Pohyblivý výtok
na šálky  

(H)80-140 mm

Vstavaná
nádoba na
zrnkovú kávu: 750 g

Možnosť 
použitia už 

namletej kávy

Vstavaný mlynček 
s nastaviteľným 
stupňom mletia kávy

Horúca vodaHorúce mlieko, 
horúce napenené 

mlieko
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943434

208991

kód farba V W mm

943434 Čierna 230 50 213x275x(H)343
943441 Strieborná 230 50 213x275x(H)343

kód V W mm

208991 230 1400 391x506x(H)581

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR PROFI LINE XXL – 6 L

– Možnosť naprogramovania rôznych nápojov: espresso, lungo, 
cappuccino, latte, horúce mlieko, horúce napenené mlieko, horúca 
voda

– Integrovaná zväčšená nádrž na vodu a kávové usadeniny
– Dotykový ovládací panel, digitálny displej funkcií, príkazov,

chybových kódov
– Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia kávy
– Možnosť použitia už namletej kávy
– Nádoba na čerstvú vodu: 6 l
– Možnosť pripojenia k externej nádobe s väčším objemom

 – Pohyblivý výtok do šálok: 100 až 160 mm
 – Nastaviteľná intenzita kávy: 7-14 g/porcia
 – Nastaviteľný objem nápojov: 15-240 ml
 – Nastaviteľný objem horúcej vody: 25-450 ml
 – Časové nastavenie dávkovania pary: 3-120 sekúnd
 – Počítadlo jednotlivých druhov nápojov a sumár
 – Automatický umývací program
 – Vibračné čerpadlo: 19 bar
 – Napájací kábel: 1,8 m

 – Kompaktné, hospodárne a efektívne zariadenie na chladenie 
a skladovanie mlieka

– Ideálne pre súkromné   a kancelárske použitie
– Chladí do 12-15 °C pod teplotu okolia
– Univerzálny otvor s priemerom 7 mm pre rúrku na pripojenie

mlieka v chladničke s napeňovacím zariadením v kávovare
– Zabudovaný termostat, ktorý zabraňuje zamrznutiu mlieka
– Objem brutto: 6 l
– Rozmery komory: 163×140×(H)283 mm
– Interiér izolovaný polyuretánom
– POZNÁMKA: Do chladničky by ste mali dať predchladené mlieko

CHLADNIČKA NA MLIEKO

Nádrž na 
vodu XXL 6 l

Nádoba na 
kávu XXL 1 kg

Možnosť pripojenia 
fľaše s vodou
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208984

976654
231296

Chémia
na čistenie
kávovarov
na strane
636-637

kód farba V W mm

208984 Strieborná 230 1400 302x450x(H)370

– Možnosť naprogramovania rôznych nápojov: espresso, lungo, 
cappuccino, latte, horúce mlieko, horúce napenené mlieko,
horúca voda

– Príprava cappuccina a latte kávy jediným stlačením
– Dotykový ovládací panel, digitálny displej funkcií, príkazov,

chybových kódov
– Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia kávy
– Vstavaná nádoba na zrnkovú kávu: 250 g
– Možnosť použitia už namletej kávy
– Vstavaná nádoba na čerstvú vodu: 1,8 l
– Odkvapkávací podnos

– Pohyblivý výtok do šálok: 80 až 140 mm
– Nastaviteľná intenzita kávy: 7-14 g/porcia
– Nastaviteľný objem nápojov: 25-240 ml
– Nastaviteľný objem horúcej vody: 25-450 ml
– Časové nastavenie dávkovania pary: 3-120 sekúnd
– Nádoba na kávové usadeniny: 15 porcií
– Počítadlo jednotlivých druhov nápojov a sumár
– Automatický umývací program
– Nádoba na mlieko: 600 ml (v balení)

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR ONE TOUCH

Menu v rôznych 
jazykoch

LatteCappuccinoLungoEspresso

Nádoba na mlieko: 
600 ml (v balení)

Možnosť 
použitia už 

namletej kávy

Vstavaný mlynček 
s nastaviteľným 
stupňom mletia kávy

Horúca vodaHorúce mlieko, 
horúce napenené 

mlieko
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MADE IN EU

MADE IN EU

208939 208946
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Pozrieť video

 – Automatické doplňovanie vody v zásobníku indikované 
kontrolkou

 – Ohrev šálok -  pomocou teploty zásobníka
 – Hlavný vypínač s možnosťou odpojenia samotných
ohrevných telies

 – Nastaviteľné nožičky pre ľahké vyrovnanie stroja
 – Maximálna výška šálky: 85 mm

 – Profesionálne presso stroje vyrobené z vysoko kvalitnej lakovanej 
nehrdzavejúcej ocele

 – Elektronické ovládanie
 – Programovanie až 4 kávy na skupinu v objemovom (objemovom) 
systéme

 – Ergonomická horizontálna klávesnica na výber typu kávy
 – Parná dýza izolovaná gumovým uzáverom, ktorý zabraňuje 
popáleniu prstov

 – Vstavané rotačné čerpadlo

KÁVOVARY HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA

kód V W mm

208946 230 3700 740x555x(H)515

– 1 varná dýza aktivovaná tlačidlom
– 2 parné trysky
– Tlakomer kotlovej vody
– Tlakomer čerpadla počas varenia
– Hmotnosť: 62 kg

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 
2-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, ČIERNA

kód V W mm

208922 230 2900 530x555x(H)515

– 1 dýza pre vriacu vodu, 1 dýza pre paru
– Hmotnosť: 48 kg

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 
1-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, ČIERNA

kód V W mm

208939 230 3700 740x555x(H)515

– 1 varná dýza aktivovaná tlačidlom
– 2 parné trysky
– Tlakomer kotlovej vody
– Tlakomer čerpadla počas varenia
– Hmotnosť: 62 kg

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 
2-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, BIELA

kód V W mm

208915 230 2900 530x555x(H)515

– 1 dýza pre vriacu vodu, 1 dýza pre paru
– Hmotnosť: 48 kg

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 
1-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, BIELA
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MADE IN EU

MADE IN EU

207598

207642

207499

– Profesionálne pákové kávovary vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
– Automatické ovládanie (model 207499, 207642), poloautomatické 

ovládanie (model 207598)
– Ručné dávkovanie veľkosti kávy
– Automatické doplňovanie vody
– Automatické preplachovanie (model 207499)
– Vstavaný ohrievač šálok (model 207499)

KÁVOVARY VERONA

KÁVOVAR JULIA COMPACT, 2 PÁKOVÝ, 
AUTOMATICKÝ, ČIERNY
– Ovládanie pomocou ľahko ovládateľných, odolných proti 

opotrebeniu a podsvietených ovládacích panelov
– Vstavané rotačné čerpadlo
– 1 tryska na vriacu vodu
– 1 parná tryska
– Maximálna výška šálky: 140 mm
– Hmotnosť: 53 kg 

kód V W mm

207499 230 2700 475x563x(H)530

KÁVOVAR ROMEO EASY, 1-PÁKOVÝ, POLOAUTOMAT, 
ČIERNY
– Poloautomatický
– Malý, elegantný kávovar vhodný pre kaviarne, bary, reštaurácie

a kancelárie
– Jednoduchá na obsluhu mechanická regulácia teploty vody
– Automatické doplňovanie vody v zásobníku
– Vstavané vibračné čerpadlo
– Zásobník na vodu 3 l 
– 1 dýza na vriacu vodu
– 1 parná dýza
– Hmotnosť: 30,5 kg 

kód V W mm

207598 230 1800 375x530x(H)485

KÁVOVAR ROMEO, 1 PÁKOVÝ - AUTOMATICKÝ, 
ČIERNY
– Automatický
– Malý, elegantný kávovar vhodný pre kaviarne, bary, reštaurácie

a kancelárie
– Jednoduchá na obsluhu mechanická regulácia teploty vody
– Automatické doplňovanie vody v zásobníku
– Vstavané vibračné čerpadlo
– Zásobník na vodu 3 l 
– 1 dýza na vriacu vodu
– 1 parná dýza
– Maximálna výška šálky: 80 mm
– Hmotnosť: 30,5 kg 

kód V W mm

207642 230 1800 375x530x(H)485
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207659 207581

NEW
NEW
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Chémia
na čistenie
kávovarov
na strane
636-637

kód V W mm

207659 230 1950 375x530x(H)485

– Malý a elegantný pákový kávovar, ktorý je vhodný do kaviarní, barov, 
reštaurácií a firiem, ktoré oceňujú vysokokvalitnú čerstvo pripravenú 
kávu

– Plne vybavený kávovar umožňuje podávať širokú škálu moderných 
nápojov na báze espressa

– V kompaktnom kryte z nehrdzavejúcej ocele je umiestnený 3-litrový 
bojler

– Kávovar sa charakterizuje ľahko použiteľnou mechanickou 
reguláciou teploty vody, automatickým doplňovaním vody v bojleri
a zabudovaným vibračným čerpadlom

– Maximálna výška pohára/šálky: 80 mm
– Hmotnosť: 33,5 kg

KÁVOVAR VERONA ROMEO PRO, PÁKOVÝ, 
AUTOMATICKÝ, S OTOČNÝM ČERPADLOM

kód V W mm

207581 230 3700 665x563x(H)530

– Spoľahlivý a efektívny pákový kávovar, ktorý bol navrhnutý špeciálne 
na prípravu dokonalej kávy

– Je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov,
ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou

– Má zabudovaný mechanizmus, ktorý zakaždým zaisťuje jemné
a vyvážené zaparenie

– Jednotlivé skupiny je možné ovládať nezávisle pomocou ľahko 
použiteľných, odolných proti opotrebeniu a podsvietených
ovládacích panelov

– Profesionálne pákové kávovary vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
– Automatické ovládanie
– Ručné dávkovanie kávy
– Automatické doplňovanie vody
– Automatické čistenie skupiny
– Maximálna výška pohára/šálky: 140 mm
– Objem bojlera: 11 l
– Počet skupín: 2
– Počet trysiek na teplú vodu: 1
– Počet parných trysiek: 2
– Hmotnosť: 59 kg

KÁVOVAR VERONA JULIA, 2-PÁKOVÝ, AUTOMATICKÝ

9



207482

NEW
NEW

w

207451

– Určený pre všetky typy prevádzok, ktorým záleží na čase, kvalite
a precíznej príprave dokonalej kávy

– Citlivý dotykový displej z tvrdeného skla
– Veľký zásobník na kávové zrná, pojme až 1,65 kg kávy
– Mlecia hlava s plochými ostriami z nehrdzavejúcej ocele
– Jednoduché rozloženie a čistenie hlavy umožňuje udržiavať

prístroj čistý
– Vysoká rýchlosť mletia zŕn – rýchlosť hlavy: 1 420 obr./min
– 4 režimy mletia: štandardný, automatický, manuálne nastavenie, 

priamy výber režimu
– Osvetlený výstup pomletej kávy
– Automatické ukladanie množstva pomletej kávy (porcie)
– Antielektrostatická funkcia na zvýšenie výdatnosti mletia

kód V mm

207451 230 230x400x(H)600

kód V W mm

207482 230 6700 750x600x(H)590

– Profesionálny, viac bojlerový, pákový kávovar, ktorý bol špeciálne 
navrhnutý tak, aby barman mohol predviesť svoj talent a pripraviť 
dokonalú kávu

– Je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov,
ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou a efektívnosťou

– Umožňuje prispôsobiť parametre zaparenia k použitému typu 
kávovej zmesi

– Ergonomická rúčka a parná páka zaisťujú pohodlnú obsluhu
a izolované parné trysky zabraňujú obareniu

– Kávovar má samostatné bojlery pre každú skupinu a dodatočný 
bojler na výrobu pary a horúcej vody

– Všetky bojlery sú izolované
– Všetky parametre extrakcie kávy sa ovládajú na displeji
– Na obrazovke je navyše k dispozícii grafický sprievodca zaparenia/ 

extrakcie kávy
– Profesionálne pákové kávovary vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
– Automatické ovládanie
– Vstavaný ohrievač šálok
– Ručné dávkovanie veľkosti kávy
– Externé čerpadlo
– Automatické doplňovanie vody
– Automatické čistenie skupiny
– Dotykový displej
– LED podsvietenie
– Maximálna výška pohára/šálky: 150 mm
– Hmotnosť: 61 kg

KÁVOVAR FIAMMA COMPASS, 2-PÁKOVÝ, MULTI 
BOJLER, ČIERNY

MLYNČEK NA KÁVU VERONA S DISPLEJOM
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Pozrieť video Pozrieť video

kód objem (l)

207468 0.5
207475 0.25207468207475

kód V W mm

208885 230 420 160x280x(H)510

– Mletie každej porcie, ktorej hmotnosť a množstvo (základné, dvojité, 
trojité) je možné zvlášť upravovať, prebieha priamo pred varením 
kávy – vďaka tomu káva nič nestratí zo svojej arómy (bez nádoby
na mletú kávu)

– Telo vyrobené z lakovaného hliníkového odliatku
– Mlecie teleso z nehrdzavejúcej ocele: ø63 mm
– Rýchlosť otáčok mlecieho telesa: 1400 ot./min
– Kapacita za 24 h – 3 kg (500 káv)
– Nádoba na zrnkovú kávu: 1,2 kg

MLYNČEK NA MLETIE KÁVY – ELEKTRONICKÝ

kód V W mm

208878 230 420 160x290x(H)510

– Profesionálny mlynček na kávu vyrobený z vysokokvalitných 
materiálov

– Telo vyrobené z lakovaného hliníkového odliatku
– Nádoba na mletú kávu: 250 g
– Nastavovanie porcií: 4-9 g
– Mlecie teleso z nehrdzavejúcej ocele: ø63 mm
– Rýchlosť otáčok mlecieho telesa: 1400 ot./min
– Kapacita za 24 h – 3 kg (500 káv)
– Nádoba na zrnkovú kávu: 1,2 kg

MLYNČEK NA MLETIE KÁVY – AUTOMATICKÝ

MLYNČEKY NA KÁVU

ZÁSOBNÍK NA KÁVU DO MLYNČEKA

Nádoba na zrnkovú 
kávu: 1,2 kg

Nádoba na zrnkovú 
kávu: 1,2 kg

Elektronické nastavenie porcií 
a množstva zomletej kávy. 
Veľký podsvietený displej 
uľahčuje prácu v tmavých 
priestoroch.

Pučidlo 
na kávu
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F4Enano F64E

NEW NEW

w

kód V W mm

F64E 230 350 230x270x(H)615

 – Určený do každého podniku, v ktorom je dôležitý čas, kvalita
a precíznosť pri príprave ideálnej kávy

– Dotykový displej a ľahko použiteľné rozhranie umožňujú ľahkú 
prípravu mletej kávy podľa potreby

– Priestranný zásobník na zrnká s kapacitou do 1,5 kg kávových zŕn
– Mlecie kamene s priemerom 64 mm z nehrdzavejúcej ocele
– Vysokorýchlostné mletie zŕn – rýchlosť hlavy: 1350 ot./min
– 4 metódy mletia: štandardné, automatické, prednastavené,

priame mletie
– Automatické počítadlo množstva zomletej kávy (šálok kávy)
– Motor so snímačom ochrany proti prehriatiu
– Poistka mlecieho kameňa zabraňuje jeho uvoľneniu počas mletia
– Hmotnosť: 10 kg

MLYNČEK NA KÁVU FIORENZATO F64E, 
ELEKTRONICKÝ

kód V W mm

F4Enano 230 250 169x240x(H)473

– Určený do každého podniku, v ktorom je dôležitý čas, kvalita
a precíznosť pri príprave ideálnej kávy

– Dotykový displej a ľahko použiteľné rozhranie umožňujú ľahkú 
prípravu mletej kávy podľa potreby

– Priestranný zásobník na zrnká s kapacitou do 0,5 kg kávových zŕn
– Mlecie kamene s priemerom 58 mm z nehrdzavejúcej ocele
– Vysokorýchlostné mletie zŕn – rýchlosť hlavy: 1400 ot./min
– Funkcia automatického mletia na jednu alebo dve porcie kávy

a priameho (manuálneho) mletia
– Automatické počítadlo množstva zomletej kávy (šálok kávy)
– Motor so snímačom ochrany proti prehriatiu
– Poistka mlecieho kameňa zabraňuje jeho uvoľneniu počas mletia
– Hmotnosť: 10 kg

ELEKTRONICKÝ MLYNČEK NA KÁVU FIORENZATO 
F4E NANO S DISPLEJOM

Presné nastavenie
hrúbky mletia

Dotykový, farebný
LCD displej (F64E)

Dotykový, farebný
LCD displej (F4E nano)
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kód mm

208687 93x142x(H)60

– Výrez na umiestnenie banky pri zhutňovaní
– S výliskom na tamper

TAMPOVACIA STANICA

kód mm

208649 205x150x(H)45

– Vyrobená zo silikónu, 2 výrezy na umiestnenie 
banky pri zhutňovaní kávy

– Výlisky na dva tampere

DVOJITÁ PODLOŽKA POD TAMPER

kód mm

208670 100x150x(H)45

– Vyrobená zo silikónu, výrez na umiestnenie 
banky pri zhutňovaní kávy

– Výlisok na jeden tamper

JEDNODUCHÁ PODLOŽKA 
POD TAMPER

kód mm

208632 ø58x(H)35

– Plynulá regulácia výšky tampera umožní vždy 
dosiahnuť rovnaký tlak na kávu v banke

– Vhodný pre väčšinu bánk
– Tamper vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, 

rukoväť z čierneho hliníka

TAMPER S REGULÁCIOU

kód mm

208625 ø58x(H)100

– Umožňuje riadiť správne a opakovateľné 
zhutnenie kávy, vhodné pre väčšinu bánk

– Tamper vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
s pružinou

 – Čierna hliníková rukoväť

DYNAMOMETRICKÝ TAMPER TAMPER
– Na zhutňovanie kávy vo väčšine pákových 

kávovarov
– Pučidlo z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
– Drevená lakovaná rukoväť
– Hmotnosť: 380 g

kód mm

208731 ø58x(H)95
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208380

208618

208335

gII208694

I

271247

T
208724

KA

458198

KB

451533

DŽBÁN NA NAPENENIE MLIEKA 
A VÝROBU CAPPUCCINA

kód objem (l) mm

451502 0.35 ø76x(H)93
451519 0.6 ø90x(H)112
451526 0.9 ø102x(H)125
451533 1.5 ø112x(H)161

DŽBÁNIK NA MLIEKO - ČIERNY
– Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s čiernou 

nelepivou vrstvou.
kód objem (l) mm

458198 0.6 ø90x(H)112

kód mm

208618 153x185x(H)165

– Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
– Priečka v silikónovom kryte

OKRÚHLY ODKLEPÁVAČ 
NA KÁVOVÉ USADENINY

TEPLOMER NA MLIEKO
– Obsahuje sponu na upevnenie k nádobe
– Zelená značka indikuje ideálnu teplotu 

speneného mlieka pre cappuccino atď.
– Teplotný rozsah: od -10 °C do +110 °C
– Odstupňovanie po 1 °C
– Sonda z nehrdzavejúcej ocele, kryt so sponou
– Čitateľná okrúhla stupnica

kód rozsah mm

271247 -10/110°C ø44x(H)140

kód mm

208724 (L)225

– Na jednoduché čistenie sitka a tesnenia 
zostavy

– Tvrdá kefa vyrobená z nylonu
– S odmernou lyžičkou na čistiaci prostriedok
– Manžeta chráni rukoväť pred zatečením

KEFKA NA ČISTENIE ZOSTAVY 
V KÁVOVARE – SÚPRAVA 2 KS

kód mm

208380 275x175x(H)110

– Telo vyrobená z tmavého dreva, nádoba na 
kávové usadeniny GN 1/4 z nehrdzavejúcej 
ocele

– Vyberateľná priečka v silikónovom kryte

ODKLEPÁVAČ NA KÁVOVÉ 
USADENINY V DREVENOM PUZDRE

kód mm

208335 176x162x(H)100
208342 265x162x(H)100

– Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
– Vyberateľná priečka v silikónovom kryte

ODKLEPÁVAČ NA KÁVOVÉ 
USADENINY GN

kód mm

208694 350x250x(H)90

– Vyrobený z uhlíkovej ocele
– S vyberateľnou priečkou a perforovaným 

platňouIdeálny ako podstavec pod mlynček 
na kávu

ZÁSUVKA S ODKLEPÁVAČOM
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BUFETOVÁ VITRÍNA
– 3-úrovňová, na produkty v jednotkových baleniach
– Podstavec z leštenej nehrdzavejúcej ocele, 3 nádoby na produkty

s objemom 1 l
kód mm

428245 190x240x(H)410

kód

998953

 – Balenie 300 ks.
LA CREMA CARAMEL CAKETRSTINOVÝ CUKOR LA CREMA

– Balenie 1000 ks.
kód -

998977 5 g
kód -

998960 5 g

– Balenie 1000 ks.
LA CREMA BIELY CUKOR

KÁVOVÉ ZRNÁ LA CREMA 1 KG
– Kávové zrná La Crema sú vyrobené z starostlivo 

vybraných a vybraných kávových zŕn Arabica a Robusta, 
ktoré spĺňajú očakávania najnáročnejších kávových 
gurmánov.

– Káva s intenzívnou vôňou, vyváženou chuťou a jemným 
nádychom čokolády

– Určený pre profesionálnu gastronómiu
kód -

992500 1 kg

Špeciálny ventilačný ventil 
- zabraňuje vniknutiu 
pachov zvonka - predlžuje 
trvanlivosť kávy
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RI

274125

274149

240601240700 PIPI

Pozrieť video

Zahrievanie
bain-marie (nepriame)
chráni pred spálením
čokolády

VARIČ VODY A VARENÉHO VÍNA
– Nádrž z nehrdzavejúcej ocele lakovanej nabielo
– Izolované polypropylénové rukoväte a nekvapkajúci kohútik
– Termostat s reguláciou teploty do 110°C
– Ideálny na prípravu vareného vína alebo horúcej vody
– Čas prípravy plnej nádrže vody ±75 min
– Nie je určený na ohrev horúcej čokolády

kód objem (l) V W mm

240601 28 230 2500 447x441x(H)485
kód objem (l) V W mm

240700 28 230 2500 447x441x(H)485

– Nádrž z nehrdzavejúcej ocele
– Izolované polypropylénové rukoväte a nekvapkajúci kohútik
– Termostat s reguláciou teploty do 110°C
– Ideálny na prípravu vareného vína alebo horúcej vody
– Čas prípravy plnej nádrže vody ±75 min
– Nie je určený na ohrev horúcej čokolády

VARIČ VODY A VARENÉHO VÍNA

kód objem (l) V W mm

274125 5 230 1006 410x280x(H)465
274149 10 230 1006 410x280x(H)580

– Ohrievanie typu Bain Marie (nepriame), ochrana proti 
pripáleniu čokolády

– Dno nádoby z nehrdzavejúcej ocele
– Bočné steny nádoby z polykarbonátu
– Odkvapkávací podnos s indikátorom hladiny kvapaliny
– Ochrana proti prehriatiu
– Nepretržité miešanie zaručuje homogénnu konzistenciu 

čokolády
– Neupchávajúci sa kohútik
– Teplotný rozsah: 65 °C až 85 °C
– Požadovaná teplota okolia: 10 °C až 32 °C

OHRIEVAČ ČOKOLÁDY
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Pozrieť video

kód balené po mm

208656 1000 ø250x(H)70

– Vhodný do väčšiny prekvapkávacích kávovarov na trhu, napríklad 
Hendi, Bravilor, Animo

– Priemer filtra po rozvinutí: 250 mm
– Priemer spodnej časti filtra: 110 mm

PAPIEROVÝ FILTER DO PREKVAPKÁVACÍCH 
KÁVOVAROV Ø250 MM - 1000 KUSOV

kód objem (l) mm

445907 1.8 ø160x(H)185

– Vyrobená z tvrdeného skla
– Rukoväť a veko z polypropylénu

KANVICA NA KÁVU 

kód V W mm

208304 230 2100 195x370x(H)430

– Telo a nádoba na filter vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
– 2 ohrevné platne (dolná a horná), prevádzkový indikátor
– Rýchly prepadový filtračný systém – čas prípravy 1 kanvice (1,8 l) je 

5 minút
– Pracovná teplota od 93 °C do 96 °C
– V súprave sú 2 sklenené kanvice 1,8 l a 50 filtrov (110/250)

PREKVAPKÁVACÍ KÁVOVAR

kód V W mm

208533 230 2020 204x380x(H)425

– Čas na prípravu 1 kanvice (1,8 l) je cca 6 minút
– Špeciálne navrhnuté telo vyrobené z polypropylénu s čiernym 

gumovým povlakom
– Sklenená 1,8 l kanvica s vekom a rukoväťou z polypropylénu 
– 2 nezávisle ovládané ohrevné panely (horný a dolný)
– Svetelný indikátor indikuje koniec procesu varenia
– Pre filtre 110/250

PREKVAPKÁVACÍ KÁVOVAR
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NEW

Pozrieť video

kód objem (l) V W mm

209936 2.5 230 2150 øx(H)254

– Ideálne pre všetky druhy stravovacích zariadení
– Rýchlo varí vodu
– Samostatná napájacia základňa umožňuje ľahkú manipuláciu 

kanvicou
– Džbánok možno na základni otáčať v celom rozsahu 360 °
– Ergonomická polypropylénová rukoväť
– Kontrolka informujúca o zapnutí ohrevu
– Vykur
– ovacie teleso je umiestnené pod dnom, chránené proti vodnému 

kameňu
– Automatické vypnutie po dosiahnutí bodu varu
– Dvojitá ochrana proti zapnutiu bez vody
– Puzdro a dno komory z nerezovej ocele AISI 304
– Hmotnosť: 1,12 kg

BEZKÁBLOVÁ ELEKTRICKÁ RÝCHLOVARNÁ 
KANVICA 2,5 L

209936

IPw

kód objem (l) V W mm

209998 4.2 230 2000 340x234x(H)290

– Telo a ohrevné teleso z nehrdzavejúcej ocele
– Rukoväť, veko a základňa z polypropylénu
– Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti 

vodnému kameňu, predlžuje životnosť kanvice
– Svetelný indikátor informujúci o zapnutí ohrevného telesa
– Vnútorný indikátor maximálnej hladiny vody
– Automatické vypnutie po zovretí vody
– Dvojitá ochrana proti zapnutiu bez vody

BEZKÁBLOVÁ ELEKTRICKÁ RÝCHLOVARNÁ 
KANVICA 4,2 L

kód objem (l) V W mm

209981 1.8 230 2150 221x163x(H)249

– Telo a ohrevné teleso z nehrdzavejúcej ocele
– Rukoväť, veko a základňa z polypropylénu
– Kanvicu je možné na základni otáčať o 360°
– Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému 

kameňu, predlžuje životnosť kanvice
– Svetelný indikátor informujúci o zapnutí ohrevného telesa
– Vonkajší indikátor hladiny vody v kanvici
– Vnútorný indikátor maximálnej hladiny vody
– Automatické vypnutie po zovretí vody
– Dvojitá ochrana proti zapnutiu bez vody
– Určená výhradne na varenie vody, varenie iných kvapalín môže 

poškodiť kanvicu

BEZKÁBLOVÁ ELEKTRICKÁ RÝCHLOVARNÁ 
KANVICA 1,8 L

Vnútorný indikátor 
maximálnej hladiny 

vody

Vonkajší 
indikátor 

hladiny vody
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– Vnútorný filter na hrubo zomletú kávu vyrobený z nehrdzavejúcej ocele,
odporúča sa používanie papierových filtrov

– Izolované dvojité steny z leštenej nehrdzavejúcej ocele znižujú tepelné straty,
čím ovplyvňujú zníženie spotreby elektrickej energie

– Veko s bezpečnostným uzáverom typu „Twist-Lock“
– Nezohrievajúce sa rukoväte, rukoväť veka a nekvapkajúci kohútik vyrobené

z polypropylénu
– Prehľadný indikátor hladiny vody vyjadrený počtom šálok
– Maximálna výška nádoby položenej pod kohútikom: 110 mm 

(bez odkvapkávacieho podnosu)
– Teplota zaparovania kávy: do 90 °C, udržiavacia teplota: 70 ± 5 °C
– Spínač/vypínač so silikónovým krytom, svetelné indikátory funkcií

ohrevu a udržiavania teploty
– Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému

kameňu, ochrana proti prehriatiu s automatickým resetovaním
– Vrátane odkvapkávacieho podnosu

DVOJSTENOVÉ KÁVOVARY

INOVATÍVNY 
SYSTÉM 

ZAPAROVANIA:
voda pomaly kvapká 
po kvapkách, vďaka 

čomu má káva 
lepšiu chuť a vôňu

20%
ÚSPORA
ENERGIE

Dvojité steny znižujúce 
spotrebu energie až o 20%

Vyberateľný filter  
z nehrdzavejúcej ocele
na hrubo zomletú kávu

Kryt filtra 
s otvormi 

Vyberateľný podnos
odkvapkávací

kód celkový 
objem (l)

úžitkový objem (l) V W mm čas prípravy vody 
(min)

priemer filtra (mm)

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

211298

211311 211328 211335

JEDNOSTENOVÉ KÁVOVARY

– Telo a filter na kávu vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
– Vnútorný filter na hrubo zomletú kávu vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
– Odporúča sa používanie papierových filtrov – pozri údaje v tabuľke nižšie
– Nezohrievajúce sa rukoväte a rukoväť veka z polypropylénu
– Veko s bezpečnostným uzáverom typu „Twist-Lock“
– Nekvapkajúci kohútik z polypropylénu
– Maximálna výška nádoby položenej pod kohútikom: 110 mm
– Prehľadný indikátor hladiny kávy vyjadrený počtom šálok
– Teplota zaparovania kávy: do 90 °C
– Udržiavacia teplota: 70 ± 5 °C
– Spínač/vypínač so silikónovým krytom
– Svetelné indikátory funkcií ohrevu a udržiavania teploty 
– Automatické prepínanie funkcií ohrevu a udržiavania teploty
– Ochrana proti prehriatiu s automatickým resetovaním
– Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu

Odkvapkávací podnos vo forme 
voliteľného príslušenstva

Ergonomické nezohrievajúce 
sa rukoväte a rukoväť veka
z polypropylénu 
Zatvárací systém „Twist-Lock“

Nekvapkajúci kohútik  
a indikátor hladiny nápoja

Vyberateľný filter z nehrdzavejúcej  
ocele na hrubo zomletú kávu

kód celkový 
objem (l)

úžitkový objem (l) V W mm čas prípravy vody 
(min)

priemer filtra (mm)

211311 8 7 230 950 310x330x(H)442 31 ± 5   ø188
211328 12 11 230 1650 360x380x(H)462 30 ± 5   ø246
211335 16 15 230 1650 360x380x(H)532 40 ± 5 ø246
211298 odkvapkávací podnos
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Pozrieť video

20%
ÚSPORA
ENERGIE

– Ideálne na prípravu vareného vína alebo horúcej vody, automatické prepínanie
funkcie ohrevu a udržiavania teploty vody na teplote podávania.

– Nie sú určené na ohrev horúcej čokolády.
– Izolované dvojité steny z nehrdzavejúcej ocele znižujú tepelné straty, čím ovplyvňujú 

zníženie spotreby elektrickej energie.
– Veko s bezpečnostným uzáverom typu „Twist-Lock“.
– Vybavené nezohrievajúcimi sa rukoväťami, rukoväťou veka a nekvapkajúcim kohútikom 

vyrobenými z polypropylénu.
– Prehľadný indikátor hladiny vody vyjadrený v litroch.
– Maximálna výška nádoby položenej pod kohútikom: 130 mm (bez odkvapkávacieho podnosu).
– Spínač/vypínač so silikónovým krytom, svetelné indikátory funkcií ohrevu a udržiavania teploty.
– Teplota riadená termostatom v rozsahu: 30 °C až 100 °C.
– Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu, ochrana pred 

prehriatím.
– Vrátane odkvapkávacieho podnosu.
– Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

VARIČE VODY S DVOJITÝMI STENAMI

Vrátane 
odkvapkávacieho 

podnosu

Dvojité steny znižujúce 
spotrebu energie až o 20 %

Vstavané ohrevné teleso
predlžuje životnosť zariadenia

Ergonomické nezohrievajúce 
sa rukoväte a rukoväť veka
z polypropylénu 
Zatvárací systém „Twist-Lock“

kód celkový 
objem (l)

úžitkový objem 
(l)

V W mm

211168 10 9 230 1300 310x330x(H)490
211175 20 18 230 2250 360x380x(H)598
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KP

211298

211137 211144 211151

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

Pozrieť video

VARIČE VODY S JEDNOU STENOU

– Ideálne na prípravu vareného vína alebo horúcej vody, 
automatické prepínanie funkcie ohrevu a udržiavania 
teploty vody na teplote podávania.

– Nie sú určené na ohrev horúcej čokolády.
– Samostatná stena vyrobená z kartáčovanej nehrdzavejúcej 

ocele, veko s bezpečným systémom zatvárania 
„Twist-Lock“.

– Vybavené nezohrievajúcimi sa rukoväťami, rukoväťou veka 
a nekvapkajúcim kohútikom vyrobenými z polypropylénu.

– Prehľadný indikátor hladiny vody vyjadrený v litroch.
– Maximálna výška nádoby položenej pod kohútikom: 130 mm 

(bez odkvapkávacieho podnosu).
– Spínač/vypínač so silikónovým krytom, svetelné indikátory 

funkcií ohrevu a udržiavania teploty.
– Teplota riadená termostatom v rozsahu: 30 °C až 100 °C.
– Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti 

vodnému kameňu, ochrana pred prehriatím.
– Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

Odkvapkávací 
podnos vo forme 
voliteľného 
príslušenstva

Ergonomické nezohrievajúce 
sa rukoväte a rukoväť veka
z polypropylénu 
Zatvárací systém Twist-Lock

Nekvapkajúci kohútik  
a indikátor hladiny nápoja

Maximálna hladina 
vody vo vnútri

kód objem (l) V W mm čas prípravy vody 
(min)

211137 10 230 1300 310x330x(H)455 40 ± 5  
211144 20 230 2250 400x420x(H)475 42 ± 5 
211151 30 230 2600 400x420x(H)610 65 ± 2 
211298 odkvapkávací podnos
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kód objem (l) V W mm

211472 7 230 1650 307x330x(H)450
211489 13 230 1650 357x380x(H)502

KÁVOVAR CONCEPT LINE MATNÝ ČIERNY

kód objem (l) V W mm

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

VARIČ NÁPOJOV CONCEPT LINE MATNÝ ČIERNY

VARIČ NÁPOJOV CONCEPT LINE MATNÝ ČIERNY

– Navrhnutý renomovaným holandským dizajnérom Robertom 
Bronwasserom. Vďaka jedinečnému dizajnu a pozornosti 
venovanej tomuto zariadeniu je tento prístroj pútavým prvkom 
každého bufetu. Jednostenná konštrukcia v matnej čiernej farbe 
z nehrdzavejúcej ocele so štýlovými polypropylénovými držadlami 
a vekom. 

– Unikátny dizajn nekvapkajúceho kohútika.
– Indikátor hladiny vody vstavaný v skle.
– Magnetická odkvapkávacia vanička sa dá vybrať bez zdvíhania 

alebo rozliatia.
– Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
– Kontrolné svetlo signalizuje koniec procesu 

varenia a potrebu odvápnenia. 
– Nie je vhodný pre čokoládové mlieko. 

– Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
– Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

– Filtračná nádoba so zabudovaným filtrom pre hrubo mletú kávu, 
nie je potrebný žiadny filtračný papier

– Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.

Variče - regulácia teplotyOdkvapkávacia táckaNekvapkajúci kohútik
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211427211434

PI

kód objem (l) V W mm

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

KÁVOVAR CONCEPT LINE VARIČ NÁPOJOV CONCEPT LINE 

kód objem (l) V W mm

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

JEDNOSTENNÉ KÁVOVARY

– Navrhnutý renomovaným holandským dizajnérom Robertom 
Bronwasserom. Vďaka jedinečnému dizajnu a pozornosti 
venovanej tomuto zariadeniu je tento prístroj pútavým prvkom 
každého bufetu. Jednostenná konštrukcia v matnej čiernej farbe 
z nehrdzavejúcej ocele so štýlovými polypropylénovými držadlami 
a vekom. 

– Unikátny dizajn nekvapkajúceho kohútika.
– Indikátor hladiny vody vstavaný v skle.
– Magnetická odkvapkávacia vanička sa dá vybrať bez zdvíhania 

alebo rozliatia.
– Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
– Kontrolné svetlo signalizuje koniec procesu varenia 

a potrebu odvápnenia. 
– Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

– Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
– Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

– Filtračná nádoba so zabudovaným filtrom pre hrubo mletú kávu, 
nie je potrebný žiadny filtračný papier

– Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.

Variče - regulácia teplotyOdkvapkávacia táckaNekvapkajúci kohútik
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209899208007

kód objem (l) V W mm

209882 10 230 2200 336x221x(H)474
209899 20 230 2200 384x268x(H)602

kód objem (l) V W mm

208007 6 230 1500 340x227x(H)468
208106 10 230 1500 387x275x(H)530
208205 15 230 1500 387x275x(H)595

– Jednostenné telo z nehrdzavejúcej ocele
– Zabudovaný filter na nahrubo mletú kávu, nie je potrebný papierový filter
– Po uvarení udržiava kávu pri teplote podávania
– Odmerka, nekvapkajúci kohútik a funkcia automatického resetovania
– Kontrolné svetlo signalizuje ukončenie procesu varenia a potrebu odvápnenia 

– Jednostenné telo z nehrdzavejúcej ocele
– Zabudovaný filter na nahrubo mletú kávu, nie je potrebný papierový 

filter
– Po uvarení udržiava kávu pri teplote podávania
– Odmerka, nekvapkajúci kohútik a funkcia automatického resetovania
– Kontrolné svetlo signalizuje ukončenie procesu varenia a potrebu 

odvápnenia 

JEDNOSTENNÝ KÁVOVAR

JEDNOSTENNÝ KÁVOVAR VARIČ NÁPOJOV JEDNOSTENNÝ

I

– Ideálne na prípravu čaju a vareného vína
– Čas varenia približne 50 minút
– Maximálna teplota 94-99 °C
– Ochrana proti chodu nasucho
– Nie je určený na ohrev horúcej čokolády

25



211502211106

kód objem (l) V W mm

211403 9 230 2200 ø241x(H)480
211502 18 230 2200 ø288x(H)602

VARIČ NÁPOJOV DVOJSTENNÝ
kód objem (l) V W mm

211106 6 230 1500 ø241x(H)480
211205 10 230 1500 ø295x(H)576
211304 15 230 1500 ø295x(H)641

DVOJSTENNÝ KÁVOVAR

I

– Izolované dvojité steny z leštenej nehrdzavejúca oceľ znižuje tepelné 
straty

 – Až o 20% nižšia spotreba energie v porovnaní s jednostennými varičmi
– Telo a nádrž z nehrdzavejúcej ocele
– Zvarené rukoväte z nehrdzavejúcej ocele so silikónovými úchytkami

– Nekvapkajúci kohútik
– Sklenený ukazovateľ hladiny vody
– Indikátor odvápnenia
– Odkvapkávacia miska s mriežkou z nerezovej ocele

DVOJSTENNÝ KÁVOVAR

– Termostatická regulácia teploty nastaviteľná až do 110 °C 
– Zariadenia nie sú určené na prípravu čokolády 

20%
ÚSPORA
ENERGIE
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Vysvetlenie piktogramov použitých v katalógu

Energeticky úsporný výrobok

Vyhovuje normám HACCP

Nový produkt

Na vnútorné aj vonkajšie použitie

Na vnútorné použitie

Na vonkajšie použitie

Môže sa používať  
na plynových sporákoch

Na použitie len  
na plynových sporákoch

Môže sa používať  
na elektrických sporákoch

Môže sa používať  
na keramických sporákoch

Môže sa používať  
na indukčných varičoch

Nesmie  sa používať  
na indukčných varičoch

Môže sa používať  
v mikrovlnných rúrach

Nesmie sa používať  
v mikrovlnných rúrach

Môže sa umývať  
v umývačkách riadu

Nesmie sa umývať  
v umývačkách riadu

Môže sa používať v rúrach

Možnosť stohovania

Môže byť v kontakte s potravinami

Nesmie byť v kontakte  
s potravinami

Funkcia chladenia

Na svojpomocnú montáž

Tepelná odolnosť do 350 °C

Teplotná odolnosť od -40 °C  
do + 300 °C

Hliník

Z odliatka hliníka

Nehrdzavejúca oceľ

Nehrdzavejúca oceľ 18/0

Nehrdzavejúca oceľ 18/8

Nehrdzavejúca oceľ 18/10

Nemecká oceľ X50CrMoV15

Uhlíková oceľ

Pozinkované

Chrómovaná oceľ

Poniklované

Polyetylén

Polyetylén HD

Polyetylén LD

Polypropylén

Polypropylén EPP

Polykarbonát

Plast ABS

Plast POM

Polyamid (nylon)

Plast SAN

Materiál odolný voči teplu

Silikón

Plexisklo

Bez obsahu karcinogénneho 
bisfenolu A

Sklené vlákno

Melamín

Porcelán

Nekĺzavý/protišmykový

Na magnet
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