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- ceny aktuelní prodejní na Vaše vyžádání obratem

ZAŘÍZENÍ S ČERSTVÝM
PROPAŘENÍM
NIZOZEMSKÉ FIRMY

FreshOne
Automat pro čerstvě filtrovaný šálek kávy nebo konvice. S připojením k vodovodní síti. Jsou yybaveny
samostatným výstupem horké vody, plastovým odkapávačem, indikátorem automatického odstraňování
vodního kamene a vyplachovacím programem.

FreshMore
Automat s pevným připojením na vodu určené na přípravu filtrované mleté kávy, který vaří každý
šálek kávy zvlášť, stejně jako horké nápoje na bázi ve vodě rozpustných ingrediencí. Separátní
výdej horké vody, odkapávací nádobka z plastu, signalizace zavápnění, čistící program a
programovatelný objem šálků a nádob.
Možnost vybavení mincovníkem za příplatek.
FreshGround
Automat s mlýnkem na mletí čerstvé kávy, s pevným připojením na vodu určené na přípravu
filtrované mleté kávy, který vaří každý šálek kávy zvlášť, stejně jako horké nápoje na bázi ve vodě
rozpustných ingrediencí. Separátní výdej horké vody, odkapávací nádobka z plastu, signalizace
zavápnění, čistící program a programovatelný objem šálků a nádob.
Možnost vybavení mincovníkem za příplatek.
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ŘADA FreshOne

FreshOne
1 zásobník na mletou kávu
Volitelné nápoje
Obsah zásobníku
Produkce
Doba na 1 šálek kávy
Pracovní tlak
Napětí
Příkon
Vnější rozměry
Maximální výška šálků
Maximální výška konvice

FreshOne

káva, horká voda
2 x 3,2 litru
20 litrů/hod.
20 vteřin
1 bar
230 V
2,3 kW
335x505x800 mm
123 mm
179 mm

Kč bez DPH
FreshOne G
1 zásobník na zrnkovou kávu
Vestavený mlýnek na zrnkovou kávu
Volitelné nápoje
káva, horká voda
Obsah zásobníku
2 x 3,2 litru
Produkce
17,5 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
23 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
335x505x901 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm

FreshOne G

Kč bez DPH

ŘADA FreshMore

FreshMore 310
3 zásobníky na ingredience

mletá káva, čokoláda a
sušená smetana
Obsah zásobníků
2 x 1,3 litry a 1 x 3,2 litru
Produkce
20 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
20 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
335x505x800 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, espresso, cappuccino, café au lait,
moccachino, espreschoco horká čokoláda a horká voda
Tlačítko na přidání mléka do kávy

FreshMore 310

Kč bez DPH
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ŘADA FreshMore

FreshMore 310 CW
3 zásobníky na ingredience

mletá káva, čokoláda a
sušená smetana
Jednotka na studenou vodu 25 litrů/hod.
Obsah zásobníků
2 x 1,3 litry a 1 x 3,2 litru
Produkce čerstvé kávy
20 litrů/hod.
Produkce instantní kávy
30 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
20 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
335x505x800 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, espresso, cappuccino, café au lait, moccachino, espreschoco, horká a studená voda
Tlačítko na přidání mléka do kávy

FreshMore 310 CW

Kč bez DPH

ŘADA FreshMore XL

FreshMore XL 330
3 zásobník na ingredience

káva, sušená smetana
a čokoláda
Obsah zásobníků
3 x 3,2 litry
Produkce čerstvé kávy
20 litrů/hod.
Produkce instantní kávy
30 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
20 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
477x505x800 mm
Maximální výška šálků
126 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, espresso, horká čokoláda, cappuccino, café au lait, moccachino, espreschoco a horká
voda. Tlačítko na přidání mléka do kávy

FreshMore XL 330

Kč bez DPH
FreshMore XL 420
4 zásobníky na ingredience

káva, espresso, čokoláda
a sušená smetana
Obsah zásobníků
3 x 3,2 litry a 2 x 1,3 litru
Produkce čerstvé kávy
20 litrů/hod.
Produkce instantní kávy
30 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
20 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
477x500x800 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, espesso, cappuccino, horká čokoláda, café au lait, moccachino, espreschoko a horká
voda. Tlačítko na přidání mléka nebo cukru do kávy

FreshMore XL 420

Kč bez DPH
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FreshMore XL 510
5 zásobníků na ingredience
Obsah zásobníků
1 x 3,2 litry a 4 x 1,3 litru
Produkce čerstvé kávy
20 litrů/hod.
Produkce instantní kávy
30 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
20 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
477x505x800 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, espesso, horká čokoláda, cappuccino,
café au lait, moccachino, espreschoko a horká voda
Tlačítko na přidání mléka nebo cukru do kávy

FreshMore XL 510

Kč bez DPH

FreshMore XL 511
5 zásobníků na ingredience
Obsah zásobníků
1 x 3,2 litry a 4 x 1,3 litru
Produkce čerstvé kávy
20 litrů/hod.
Produkce instantní kávy
30 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
20 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
477x505x800 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, káva bez kofeinu, horká čokoláda,
espesso, café au lait, cappuccino, cappuccino bez
kofeinu, moccachino, espreschoko a horká voda
Tlačítko na přidání mléka nebo cukru do kávy

FreshMore XL 511

Kč bez DPH

ŘADA FreshGround

FreshGround 310

)

FreshGround 310

3 zásobníky na ingredience
Obsah zásobníků
1 x 2,8 kg a 2 x 1,3 litru
Produkce čerstvé kávy
17,5 litrů/hod.
Produkce instantní kávy
30 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
23 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
335x505x901 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, espesso, horká čokoláda, cappuccino,
moccachino, café au lait, espreschoko a horká voda
Tlačítko na přidání mléka nebo cukru do kávy

Kč bez DPH
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ŘADA FreshGround XL

FreshGround XL 510
5 zásobníků na ingredience
Obsah zásobníků

1 x 2,8 kilo
4 x 1,3 litru
Produkce čerstvé kávy
17,5 litrů/hod.
Produkce instantní kávy
30 litrů/hod.
Doba na 1 šálek kávy
23 vteřin
Doba na 1 šálek kávy instant 11 vteřin
Pracovní tlak
1 bar
Napětí
230 V
Příkon
2,3 kW
Vnější rozměry
477x505x901 mm
Maximální výška šálků
123 mm
Maximální výška konvice
179 mm
Nápoje: káva, espesso, horká čokoláda, cappuccino,
moccachino, café au lait, espreschoko a horká voda
Tlačítko na přidání mléka nebo cukru do kávy

FreshGround XL 510

Kč bez DPH

DODATEČNÁ
Filtr – role

VYBAVENÍ
Kč bez DPH

4 role v kartonu, cca. 2000 propaření

Odkapávací nádoba

Kč bez DPH

pro FreshMore (XL) a FreshGround

Izolované nádoby dvouplášťové,
nerezové s otočným víkem
Kč bez DPH
Kč bez DPH

- objem 1 litr, barva černá nebo žlutá
- objem 1,2 litru, barva černá
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