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 H LEMOR G.S.E. ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την παροχή υψηλών ποιοτικά αγαθών και 
υπηρεσιών στον κλάδο της HO.RE.CA.
 Η εξειδίκευσή μας αυτή σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς για ποιοτικά αγαθά και 
υπηρεσίες, μας οδήγησαν στην επιλογή των κορυφαίων συνεργατών του είδους τους.
 Η εταιρία μας εγγυάται τα καλύτερα σε αξιοπιστία και τεχνολογία αγαθά και υπηρεσίες, 
παρέχοντας βοήθεια αρχικά κατά την επιλογή των μηχανημάτων και υπηρεσιών και εν συνεχεία στην 
κορυφαία υποστήριξη μετά την αγορά.
 Με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο, τις ανάγκες του και τις ανάγκες της σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας, προχωράμε μαζί με βάση τις ανθρώπινες αξίες και την εμπιστοσύνη που μας 
δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.

LEMOR G.S.E ΕΠΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HORECA

Διεύθυνση: Ποσειδώνος Τ.Θ. 4-4040 Βιολί Χαράκι - Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310.51888 Κινητό: 6951973623-26 Φαξ: 28310.55908

email: sales@lemor.gr | site: www.lemor.gr
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 110 ΧΡΟΝΙΑ

 Ήταν το 1901 όταν ο Luigi Bezzera επινόησε μια πρωτοποριακή μέθοδο για την παρασκευή 
καφέ. Αυτή ήταν η πρώτη μηχανή για καφέ εσπρέσο που εκτέθηκε στην Διεθνή Έκθεση στο Μιλάνο το 
1906.
 Με το πέρασμα του χρόνου, η εταιρεία γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, διατηρώντας το πάθος 
της για αυτή τη δουλειά και συνεχίζει έως και σήμερα με την τέταρτη γενιά της οικογένειας Bezzera.
 Οι διαρκείς καινοτομίες και εξελίξεις δεν έχουν αλλάξει τη φιλοσοφία και την παράδοση της 
εταιρείας, που περήφανα διατηρεί το σύνολο της γραμμής παραγωγής των μηχανών της στις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις της.
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Multi boiler: Σύστημα πολλαπλών καζανιών ,ξεχωριστά καζάνια για κάθε γκρουπ και ξεχωριστά 
καζάνια ατμού νερού για κάθε γκρουπ.
Brewing profile: Σύστημα ελέγχου προφίλ εκχύλισης καφέ που μας επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο 
κατά την διάρκεια της εκχύλισης.
Οθόνη αφής: Με εργονομικό περιβάλλον.
Παραμετροποίηση Θερμοκρασιών: απόλυτος έλεγχος θερμοκρασιών όλων των καζανιών και 
των κεφαλών των γκρουπ.
Γκρουπ ελεγχόμενα με θερμοστάτη: μια ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, κρατά τη 
θερμοκρασία των γκρουπ σταθερή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Προγραμματισμός αυτόματου ημερήσιου On/Off.
Αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού γκρουπ.
Έλεγχος φίλτρου νερού και κύκλων συντήρησης.
Ρυθμιζόμενη ένταση και χρώματα RGB LED.
Διαθέσιμα Χρώματα:

VICTORIA

Διαθέσιμη με:
2 ή 3 group

Brewing profile: Σύστημα ελέγχου προφίλ εκχύλισης καφέ που μας επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο 
κατά την διάρκεια της εκχύλισης 
Οθόνη αφής: Με εργονομικό περιβάλλον.
Παραμετροποίηση Θερμοκρασιών: Έλεγχος θερμοκρασιών καζανιού και των κεφαλών των 
γκρουπ.
Γκρουπ ελεγχόμενα με θερμοστάτη: Μία ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, κρατά 
τη θερμοκρασία των γκρουπ σταθερή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Αυτόματο σύστημα για αφρόγαλα: επιτρέπει τη ρύθμιση τριών διαφορετικών προγραμμάτων 
για 3 διαφορετικές υφές και θερμοκρασίες για το γάλα.
Προγραμματιζόμενα πληκτρα: Προγραμματιζόμενες δόσεις καφέ και τσαγιού.
Χάλκινο καζάνι: Παρέχει εξαιρετική αποδοτικότητα σε ατμό και ζεστό νερό. Το επίπεδο του 
νερού και η πίεση του ατμού ελέγχονται αυτόματα από μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.
Ανταλλάκτες θερμότητα: Χάρη σε ένα σύστημα που τροφοδοτείται από ένα υδραυλικό κύκλωμα 
ξεχωριστό από το καζάνι, ο καφές πάντα εκχυλίζεται από φρέσκο νερό.
Ασφάλεια: Τη διπλή ασφάλεια του καζανιού εγγυάται ένας θερμοστάτης ασφαλείας και μια 
υδραυλική βαλβίδα υψηλής πίεσης.
Ευελιξία: Η πλατιά επιφάνεια εργασίας και οι μοναδικές βάσεις επιτρέπουν τη χρήση φλιτζανιών 
έως 14 εκ. ύψους , σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά φλυτζάνια εσπρέσο. Όλα τα μοντέλα Arca-
dia είναι εφοδιασμένα με εσωτερικές ογκομετρικές αντλίες που είναι συνδεδεμένες κατευθείαν στο 
δίκτυο.
Διαθέσιμα Χρώματα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ARKADIA DE BREWING PROFILE

Διαθέσιμη με:
1, 2 ή 3 group
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Οθόνη αφής: Με εργονομικό περιβάλλον.
Παραμετροποίηση Θερμοκρασιών: Έλεγχος θερμοκρασιών καζανιού και των κεφαλών των 
γκρουπ.
Γκρουπ ελεγχόμενα με θερμοστάτη: Μία ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, κρατά 
τη θερμοκρασία των γκρουπ σταθερή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Γκρουπ ελεγχόμενα με θερμοστάτη: Μία ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, 
κρατά τη θερμοκρασία των γκρουπ σταθερή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα: Προγραμματιζόμενες δόσεις καφέ και τσαγιού.
Χάλκινο καζάνι: Παρέχει εξαιρετική αποδοτικότητα σε ατμό και ζεστό νερό. Το επίπεδο του 
νερού και η πίεση του ατμού ελέγχονται αυτόματα από μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.
Ανταλλάκτες θερμότητα: Χάρη σε ένα σύστημα που τροφοδοτείται από ένα υδραυλικό κύκλωμα 
ξεχωριστό από το καζάνι, ο καφές πάντα εκχυλίζεται από φρέσκο νερό.
Ασφάλεια: Τη διπλή ασφάλεια του καζανιού εγγυάται ένας θερμοστάτης ασφαλείας και μια 
υδραυλική βαλβίδα υψηλής πίεσης.
Ευελιξία: Η πλατιά επιφάνεια εργασίας και οι μοναδικές βάσεις επιτρέπουν τη χρήση φλυτζανιών 
έως 14 εκ. ύψους , σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά φλυτζάνια εσπρέσο. Όλα τα μοντέλα Arca-
dia είναι εφοδιασμένα με εσωτερικές ογκομετρικές αντλίες που είναι συνδεδεμένες κατευθείαν στο 
δίκτυο.
Διαθέσιμα Χρώματα:

ARKADIA DE PID

Διαθέσιμη με:
1, 2 ή 3 group

Πιστό αντίγραφο της περιόδου Belle Époque.
Κατασκευασμένη στο χέρι.
Ηλεκτρική αντίσταση.
Αυτόματη πλήρωση νερού στο καζάνι.
Αυτόματη διακοπή ρεύματος στην αντίσταση σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού στο 
καζάνι.
Ενσωματωμένη αντλία.
Εφοδιασμένη με αποσκληρυντή νερού.
Χρώματα: χρωμιωμένη, χρυσή, μαύρη

EAGLE
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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Γκρουπ ελεγχόμενα με θερμοστάτη: Μία ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, κρατά 
τη θερμοκρασία των γκρουπ σταθερή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Χρονόμετρο εκχύλισης καφέ.
Αυτόματο σύστημα on/off.
Προγραμματιζόμενη προ-εκχύλιση.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα: Προγραμματιζόμενες δόσεις καφέ και τσαγιού.
Χάλκινο καζάνι: Παρέχει εξαιρετική αποδοτικότητα σε ατμό και ζεστό νερό. Το επίπεδο του 
νερού και η πίεση του ατμού ελέγχονται αυτόματα από μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.
Ανταλλάκτες θερμότητας: Χάρη σε ένα σύστημα που τροφοδοτείται από ένα υδραυλικό 
κύκλωμα ξεχωριστό από το καζάνι, ο καφές πάντα εκχυλίζεται από φρέσκο νερό.
Ασφάλεια: Διπλό σύστημα ασφαλείας, αποτελούμενο από τον θερμοστάτη υψηλής θερμοκρασίας 
και τη βαλβίδα εκτόνωσης υψηλής πίεσης στο καζάνι.
Ανθεκτικότητα: O σκελετός και το εξωτερικό περίβλημα κατασκευάζονται από υλικά υψηλής 
ποιότητας. Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 (14301) και βαμμένο ατσάλι
Ευελιξία: ο μεγάλος χώρος εργασίας και τα ειδικά πλαίσια επιτρέπουν τη χρήση φλιτζανιών έως 
13εκ.
Διαθέσιμα Χρώματα:

DIGITA

Διαθέσιμη με:
1, 2 ή 3 group

Γκρουπ ελεγχόμενα με θερμοστάτες: μια ενσωματωμένη αντίσταση 50W πάνω στο γκρουπ, 
κρατά τη θερμοκρασία των γκρουπ σταθερή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Χάλκινο καζάνι: παρέχει την μέγιστη απόδοση σε ατμό και ζεστό νερό. τα επίπεδα ατμού και 
ζεστού νερού ρυθμίζονται αυτόματα από ένα πίνακα ελέγχου.
Ανταλλάκτες θερμότητας: λειτουργούν με ένα υδραυλικό κύκλωμα ξεχωριστό από το καζάνι, 
διασφαλίζοντας ότι ο καφές παρασκευάζεται πάντα με φρέσκο νερό.
Ασφάλεια: διπλό σύστημα ασφαλείας, που εγγυούνται ο θερμοστάτης υψηλής θερμοκρασίας και η 
βαλβίδα υψηλής πίεσης.
Ανθεκτικότητα: το σώμα της Β2013 είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI 304 (14301).
Ευελιξία: ο μεγάλος χώρος εργασίας και τα ειδικά πλαίσια επιτρέπουν τη χρήση φλυτζανιών έως 
13 εκ.
Διαθέσιμα Χρώματα Woody:

Διαθέσιμα Χρώματα B2016 DE:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαθέσιμες με:
1, 2 ή 3 group

WOODY | B2016 DE
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MATRIX DE
Οθόνη αφής.
Ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, για 
σταθερή θερμοκρασία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες 
εργασίας.
Προγραμματισμός αυτόματου ημερήσιου On/Off.
Αυτόματη τροφοδοσία νερού.
Αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού γκρουπ.
Ρυθμιζόμενη προ-εκχύλιση.
Έλεγχος φίλτρου νερού και κύκλων συντήρησης.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας των αντιστάσεων σε 
περίπτωση έλλειψης νερού στο καζάνι.
Επιλογή τροφοδοσίας νερού από το δίκτυο ή από δοχείο 
νερού.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (DE).
Προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασιών.
Σκελετός και σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 
(14301).
Ρυθμιζόμενη ένταση και χρώματα RGB LED.

MAGIKA S PID
Παραμετροποίηση θερμοκρασιών (μόνο στην
έκδοση PID).
Κλασσικό στυλ γκρουπ Ε61 με μοχλό και
θερμοσιφωνικό σύστημα θέρμανσης.
Ακροφύσιο με μοχλό για ατμό και ζεστό νερό.
Μανόμετρο πίεσης.
Δοχείο νερού και παλμική αντλία.
Αυτόματη τροφοδοσία νερού.
Αυτόματη διακοπή λειτουργιάς της αντίστασης 
σε περίπτωση έλλειψης νερού στο καζάνι.
Ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι AISI 304 (14301)

DUO DE
Οθόνη αφής.
Ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, για 
σταθερή θερμοκρασία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες 
εργασίας.
Προγραμματισμός αυτόματου ημερήσιου On/Off.
Αυτόματη τροφοδοσία νερού.
Αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού γκρουπ.
Ρυθμιζόμενη προ-εκχύλιση.
Έλεγχος φίλτρου νερού και κύκλων συντήρησης.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας των αντιστάσεων σε 
περίπτωση έλλειψης νερού στο καζάνι.
Επιλογή τροφοδοσίας νερού από το δίκτυο ή από δοχείο 
νερού.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (DE).
Προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασιών.
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 (14301).

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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ΒΖ16 DE R
Ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, για 
σταθερή θερμοκρασία ακόμα και σε δύσκολες 
συνθήκες εργασίας.
Αυτόματη τροφοδοσία νερού.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας των αντιστάσεων σε 
περίπτωση έλλειψης νερού στο καζάνι.
Παλμική αντλία.
Μανόμετρο πίεσης καφέ.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (DE).
Έλεγχος θερμοκρασιών (DE).
Ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι AISI 304 (14301).

CREMA DE
Ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, για 
σταθερή θερμοκρασία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες 
εργασίας.
Αυτόματη τροφοδοσία νερού.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας των αντιστάσεων σε 
περίπτωση έλλειψης νερού στο καζάνι.
Παλμική αντλία.
Μανόμετρο πίεσης καφέ.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (DE PID).
Έλεγχος θερμοκρασιών (DE PID).
Ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι AISI 304 (14301) ή 
βαμμένο λευκό.
Διαθέσιμα Χρώματα:

ΒΖ10 PM
Ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, για 
σταθερή θερμοκρασία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες 
εργασίας.
Αυτόματη τροφοδοσία νερού.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας των αντιστάσεων σε 
περίπτωση έλλειψης νερού στο καζάνι.
Μανόμετρο πίεσης καφέ.
Παλμική αντλία.
Ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι AISI 304 (14301).
Διαθέσιμα Χρώματα:

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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UNICA PID MN

NEW HOBBY

Ακροφύσιο με μοχλό για ατμό και ζεστό νερό
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ από ψηφιακό PID 
θερμοστάτη
Μανόμετρο πίεσης
Δοχείο νερού και παλμική αντλία
Ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι AISI 304 (14301)

Τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα όπως των επαγγελματικών 
μηχανών  
Μεγάλη αντίσταση 1100W για να έχουμε αποδοτικό 
ατμό και τέλεια θερμοκρασία  στον καφέ μας 
Δοχείο νερού και παλμική αντλία
Ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι AISI 304 (14301)
Ακροφύσιο για ατμό και ζεστό νερό

BZ09 PM
Ενσωματωμένη αντίσταση πάνω στο γκρουπ, για 
σταθερή θερμοκρασία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες 
εργασίας.
Ακροφύσιο με μοχλό για ατμό και ζεστό νερό.
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ από εσωτερικό 
θερμοστάτη.
Μανόμετρο πίεσης καφέ.
Δοχείο νερού και παλμική αντλία.
Ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι AISI 304 (14301)

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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ΗΓΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ1920

 Η εταιρεία EUREKA είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στην σχεδίαση και κατασκευή μοντέρνων 
και κομψών μύλων άλεσης καφέ από το 1920.
 Ιδρύθηκε στην Φλωρεντία από τον Aurelio Conti. Άρχισε την δραστηριότητα της σαν 
κατασκευαστής μύλων άλεσης για Εσπρέσο και σύντομα εξελίχθηκε σε σύμβολο ποιότητας. Σήμερα, 
χάρη στο δυναμικό χαρακτήρα της, η EUREKA στοχεύει να γίνει η πιο καινοτόμος εταιρεία στην 
βιομηχανία μύλων άλεσης καφέ: η “State of the Art”   στην τεχνολογία άλεσης καφέ για κάθε τύπο 
παρασκευής του.
 Αποστολή της είναι να παρέχει άψογο service, δίνοντάς προσοχή στις απαιτήσεις του πελάτη, 
μέσω ανταγωνιστικών προϊόντων που συνδυάζουν σχεδίαση, τεχνολογία και καινοτομία. Όλα τα 
παραπάνω ισχύουν χωρίς να αποκυρήσσει το 100% “Made in Florence” προϊόν, εξ ολοκλήρου 
συναρμολογημένο με το χέρι στο εργοστάσιο στη Φλωρεντία: όπου ένας βιομηχανικός οργανισμός 
αναμιγνύεται με την χειροποίητη τεχνογνωσία και την σοφία της εκμάθησης.
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ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Έγχρωμη οθόνη αφής: Έγχρωμη οθόνη αφής με δυνατότητα αποθήκευσης 3 διαφορετικών 
δόσεων και μιας «χειροκίνητης».
Άλεση καφέ υψηλής ταχύτητας: Το ειδικό σετ κινητήρων-μαχαιριών, που αναπτύχθηκε από 
το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, επιτρέπει στους μύλους Eureka να φτάνουν σε εξαιρετικά υψηλή 
ταχύτητα διανομής αλεσμένου καφέ και, ως εκ τούτου, να εξυπηρετούν τους πελάτες γρηγορότερα, 
διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα του καφέ στο φλιτζάνι.
Σύστημα μικρομετρικών ρυθμίσεων “stepless”: Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Eureka,το 
μικρομετρικό σύστημα είναι το μοναδικό που βασίζεται στη ρύθμιση του κάτω μαχαιριού ώστε στις 
εργασίες καθαρισμού να μην χάνεται η ρύθμιση.
Αντί-ηλεκτροστατικό Σύστημα ACE: Σχεδιασμένο για να αποτρέψει την ανάπτυξη
συσσωματωμάτων και να εξαλείψει την ηλεκτροστατική φόρτιση του αλεσμένου καφέ, το σύστημα 
ACE είναι ο κοινός παρονομαστής σε κάθε μύλο Eureka.. Λόγω της ρυθμιστικής δράσης του κατά 
την εκροή καφέ, το σύστημα ACE εξασφαλίζει ασύγκριτη καθαρότητα και σταθερότητα δόσης.
Συντήρηση υψηλής ταχύτητας: Ο σχεδιασμός της βάσης των μαχαιριών μας, έχει γίνει με 
γνώμονα τον γρήγορο καθαρισμό του μύλου (χωρίς να χάνεται το σημείο αλέσματος ) και την 
γρήγορη αλλαγή των μαχαιριών.
“Ηands-free”: Χάρη στη συγκεκριμένη γεωμετρία και τη ρυθμιζόμενη υποστήριξη, το πιρούνι 
Eureka είναι ιδανικό για κάθε είδος portafilter και επιτρέπει στον barista να πραγματοποιήσει άλλες 
εργασίες κατά τη φάση της άλεσης.
Με ένδειξη συντήρησης - αλλαγής μαχαιριών.
Τρείς διαφορετικοί τρόποι ενεργοποίησης άλεσης: μόνο μικροδιακόπτης, μόνο οθόνη 
αφής, με μικροδιακόπτη και οθόνη αφής.
Κλείδωμα δόσεων: Διατίθεται συνολικό σύστημα ελέγχου, επιτρέποντας στον χρήστη να 
ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης για τη διαχείριση και την προστασία των προηγμένων ρυθμίσεων, 
δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των προεπιλεγμένων δόσεων.
Ρυθμιζόμενος και αναιρούμενος εκροέας αλεσμένου καφέ.
Σύστημα ασφαλείας χοάνης σπυριών καφέ: όταν η χοάνη δεν είναι τοποθετημένη ο μύλος 
δεν ενεργοποιείται.

HELIOS

HELIOS 65

Μαχαίρια: Επίπεδα
Διάμετρος μαχαιριών: 80mm
Υλικό μαχαιριών: Σκληρυμένος χάλυβας
Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη αφής
Προσαρμοσμένες δόσεις: 3 παραμετροποιήσιμες και 1 χειροκίνητη
Ρυθμιζόμενος εκροέας: Ναι με Spotlight από πάνω του
PRM: 1350
Παραγωγή g/s: 6,5-8 gm
Ενεργεια: 220-240v 340w
Χωρητικότητα χοάνης καφέ: 1,2 kg
Bάρος: 15.5 kg

Μαχαίρια: Επίπεδα
Διάμετρος μαχαιριών: 65mm
Υλικό μαχαιριών: Σκληρυμένος χάλυβας
Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη αφής
Προσαρμοσμένες δόσεις: 3 παραμετροποιήσιμες και 1 χειροκίνητη
Ρυθμιζόμενος εκροέας: Ναι με Spotlight από πάνω του
PRM: 1370
Παραγωγή g/s: 3,5-5 gm
Ενεργεια: 220-240v 280w
Χωρητικότητα χοάνης καφέ: 1,2  kg                         
Bάρος: 12 kg

HELIOS 80
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ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη αφής: Οθόνη αφής με δυνατότητα αποθήκευσης 2 διαφορετικών δόσεων και μιας 
«χειροκίνητης».

Αντί- ηλεκτροστατικό Σύστημα ACE: Σχεδιασμένο για να αποτρέψει την ανάπτυξη 
συσσωματωμάτων και να εξαλείψει την ηλεκτροστατική φόρτιση του αλεσμένου καφέ, το σύστημα 
ACE είναι ο κοινός παρονομαστής σε κάθε μύλο Eureka.  Λόγω της ρυθμιστικής δράσης του κατά 
την εκροή καφέ, το σύστημα ACE εξασφαλίζει ασύγκριτη καθαρότητα και σταθερότητα δόσης.

“Ηands-free”: Χάρη στη συγκεκριμένη γεωμετρία και τη ρυθμιζόμενη υποστήριξη, το πιρούνι 
Eureka είναι ιδανικό για κάθε είδος portafilter και επιτρέπει στον barista να πραγματοποιήσει άλλες 
εργασίες κατά τη φάση της άλεσης.

Αθόρυβη τεχνολογία: Η αποκλειστική λύση κατά των κραδασμών μειώνει τον θόρυβο άλεσης 
κατά περίπου 20 dB σε σύγκριση με τους συμβατικούς μύλους και ανοίγει το δρόμο για έναν νέο 
τρόπο άλεσης καφέ: ακριβή και αθόρυβο.

Espresso & Brew: Ειδικός σχεδιασμός των μαχαιριών από τους μηχανικούς μας προσφέρει μια 
τεχνική άλεσης κατάλληλη για την προετοιμασία τόσο του Espresso όσο και όλων των ποικιλιών 
καφέ φίλτρου.

Σύστημα μικρομετρικών ρυθμίσεων “stepless”: Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Eureka,το 
μικρομετρικό σύστημα είναι το μοναδικό που βασίζεται στη ρύθμιση του κάτω μαχαιριού ώστε στις 
εργασίες καθαρισμού να μην χάνεται η ρύθμιση.

Συντήρηση υψηλής ταχύτητας: Ο σχεδιασμός της βάσης των μαχαιριών μας, έχει γίνει 
με γνώμονα τον γρήγορο καθαρισμό του μύλου (χωρίς να χάνεται το σημείο αλέσματος) και τη 
γρήγορή αλλαγή των μαχαιριών.

Μαχαίρια 55 mm για υψηλότερη παραγωγικότητα.

MIGNON SPECIALITA

Μαχαίρια: Επίπεδα
Διάμετρος μαχαιριών: 55mm
Υλικό μαχαιριών: Σκληρυμένος χάλυβας
Οθόνη: Oθόνη αφής
Προσαρμοσμένες δόσεις: 2 παραμετροποιήσιμες και 1 χειροκίνητη
Μετρητής δόσεων: Ναι
PRM: 1350
Παραγωγή g/s: 1.2-1.8 espresso 1.9-2.5 brew
Ενέργεια: 220-240v 310w
Χωρητικότητα χοάνης καφέ: 300 kg
Bάρος: 5.6 kg
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ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επίπεδα μαχαίρια 65mm: Επαγγελματικά επίπεδα μαχαίρια (65mm) για μοναδική σταθερότητα 
στην άλεση.

Σύστημα ELR (Extremely Low Retention): Η τέλεια γωνία κλίσης του θαλάμου άλεσης (15ο), 
σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, εγγυώνται ότι η κατακράτηση καφέ είναι 
σχεδόν μηδενική.

Diamond Inside: Η πατενταρισμένη από την Eureka διαδικασία Diamond Inside, κρατά την 
γεωμετρία των μαχαιριών σταθερή για περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία μαχαιριών

Καθαρισμός Mignon Blow Up: Η χρήση του Blow Up επιτρέπει την Παρασκευή της επόμενης 
δόσης καφέ με το θάλαμο άλεσης πάντα καθαρό

Δοσομετρική  κούπα: Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι (45gr), ταιριάζει τέλεια στο 
γκρουπ, κρατώντας το χώρο εργασίας σας καθαρό και τακτοποιημένο

Εσπρέσο και Φίλτρου: Τα μαχαίρια είναι σχεδιασμένα για εσπρέσο και όλες τις άλλες 
εναλλακτικές μεθόδους παρασκευής καφέ 

Δοχείο μονής δόσης Mignon: Εφοδιασμένο με ξύλινο καπάκι και περιστρεφόμενο μεταλλικό 
δακτύλιο, με στιβαρό σχεδιασμό (45γρ) ώστε να αλέθει εύκολα τη δόση του καφέ σας

Βάση από ξύλο βελανιδιάς: Βάση σχεδιασμένη για τα δοχεία μόνης δόσης, για ακόμα 
μεγαλύτερη βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας

Κινητήρας Eureka: Ο μοναδικός στην κατηγορία που είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό μοτέρ 
που συνήθως χρησιμοποιούν επαγγελματίες baristas λόγω της μεγαλύτερης αποδοτικότητας, 
αντίστασης και αντοχής στο χρόνο

Παραγωγικότητα  Υψηλής ταχύτητας: Ο μοναδικός συνδυασμός μηχανής – μαχαιριών 
Diamond Inside (65mm) εγγυάται υψηλή παραγωγικότητα (2,3 – 2,8 gr/sec  Εσπρέσο , 3,3 gr/sec 
Φίλτρου)

Συντήρηση υψηλής ταχύτητας: Ο σχεδιασμός της βάσης των μαχαιριών μας έχει γίνει με 
γνώμονα τον γρήγορο καθαρισμό του μύλου (χωρίς να χάνετε το σημείο αλέσματος ) και την 
γρήγορή αλλαγή των μαχαιριών.

Εύκολη ενεργοποίηση (ON/OFF): Χειροκίνητη ενεργοποίηση στο πλάι, παραδίνοντας 
φρέσκο αλεσμένο καφέ με τον απλούστερο τρόπο

Αθόρυβη Τεχνολογία: Εξαιρετικά αθόρυβη άλεση (60 dB) χάρη στην αποκλειστική 
αντικραδασμική τεχνολογία

Πολυτελής Σχεδιασμός: Εκλεπτυσμένα ξύλινα μέρη  για ένα εξαιρετικό προϊόν , με την 
μεγαλύτερη προσοχή στην λεπτομέρεια

Μικρομετρική Ρύθμιση Eureka: Άπειρος έλεγχος κατά την άλεση που παρέχει το 
πατενταρισμένη σύστημα της Eureka, ενισχυμένο με τον εξαιρετικά άνετο διακόπτη.

MIGNON SINGLE DOSE 65

Μαχαίρια: Επίπεδα
Διάμετρος μαχαιριών: 65mm
Υλικό μαχαιριών: Σκληρυμένος χάλυβας «ψυχρής» επεξεργασίας
PRM: 1350
Παραγωγή g/s: 2.3-2.8/sec για espresso 3.3 gr/sec για φίλτρου
Ενέργεια: 220-240v 320w
Χωρητικότητα χοάνης καφέ: 45gr
Bάρος: 7.2kg
Τυπικά χρώματα: Μαύρο ματ | άσπρο
Ειδικά χρώματα: Χρώμιο
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Η ιδέα της Slingshot ξεκίνησε το 2015. Ο στόχος ήταν απλός: να δημιουργήσουμε ένα Μύλο 
άλεσης καφέ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον έμπειρο barista έως τον αρχάριο. Ένα 
μύλο απλό στη χρήση, που δίνει συνεχώς την τέλεια δόση καφέ χωρίς απώλειες. Από τότε επεκτείναμε 
τη γκάμα των προϊόντων μας με ένα αυτόματο Tamper, με την ονομασία Kilo και ένα On-Demand μύλο 
ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα. Η κινητήρια δύναμη της Slingshot είναι η καινοτομία. Ψάχνουμε 
συνεχώς νέους τρόπους να βελτιώσουμε τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα μας καθώς και μελλοντικά που 
θα υπάρξουν.
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KILO’
 Το Kilo’ είναι ένα αυτόματο Πατητήρι καφέ σχεδιασμένο για την πολυσύχναστη καφετέρια όπου 
απαιτείται ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Στόχος μας είναι να “παρέχουμε ένα τέλειο 
επίπεδο πίεσης  κάθε φορά, ανεξάρτητα από τον barista που βρίσκεται σε εργασία”. Η κάθετη δύναμη 
συμπίεσης κυμαίνεται από ελαφρύ πάτημα  3 Kg έως βαρύ πάτημα 30 Kg και οι χρήστες μπορούν να 
προγραμματίσουν το μηχάνημα για να πατήσουν ένα coffee puck   έως και τρεις φορές, την κάθε φορά 
σε διαφορετική πίεση. Ο Barista μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς αριθμούς και πιέσεις συμπίεσης 
για διαφορετικές προελεύσεις καφέ που παρασκευάζονται σε διαφορετικές δόσεις και ρυθμίσεις 
αλέσματος ώστε να πέτυχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολύ γρήγορη συμπίεση. Το Kilo είναι το γρηγορότερο αυτόματο πατητήρι στην αγορά, τελεία! 
Ο χρόνος συμπίεσης κυμαίνεται από 0,8 δευτερόλεπτα για ένα μόνο πάτημα έως το μέγιστο 1,4 
δευτερόλεπτα για τριπλό πάτημα. Ο μοναδικός χεδιασμός μετάδοσης πίεσης διπλού δίσκου σε 
συνδυασμό με το ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης εγγυάται την εξαιρετικά γρήγορη λειτουργία 
συμπίεσης ανά πάσα στιγμή.

Ζύγιση πατήματος ακριβείας: παντενταρισμένο σύστημα που εγγυάται την εφαρμοσμένη πίεση 
συμπίεης του καφέ από 3 έως 30 kg

Μεταβλητό προφίλ συμπίεσης: O barista μπορεί να δημιουργήσει έως και 3 διαφορετικά 
προφίλ συμπίεσης , από 1 έως 3 πατήματα και 3 μέχρι 30 κιλά.

Αφαιρούμενος δίσκος συμπίεσης: Δίσκος συμπίεσης μαγνητικά κλειδωμένος για εύκολη 
εξαγωγή και καθαρισμό από τον barista.

Συμπίεση και περιστροφή: Το kilo μετά τη συμπίεση του coffee puck περιστρέφει την κεφαλή 
αυτόματα κατά 35 μοίρες. Αυτή η μοναδική κίνηση συμπίεσης εξαλείφει την συσσώρευση καφέ 
λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Λειτουργία καθαρισμού: Η λειτουργία καθαρισμού χαμηλώνει τον δίσκο συμπίεσης ώστε να 
μας δώσει εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό.

Μετρητής συμπιέσεων: Το kilo καταγράφει τους συνολικούς αριθμούς συμπιέσεων για κάθε 
προφίλ.

Κοίλος δίσκος συμπίεσης: Ο μοναδικός κοίλος σχεδιασμός του δίσκου συμπίεσης του Kilo 
βελτιώνει τη διανομή του καφέ, διατηρώντας παράλληλα μια καθαρή επιφάνεια του coffee puck.

Δίσκος πατήματος: 58mm-58,4mm-54,6mm
Δύναμη πατήματος: 3 έως 30kg
Προφίλ πατήματος: 3
Πατήματα (στο ίδιο προφίλ): 1 έως 3
Ταχύτητα: 0.8sec (1 πάτημα) έως 1.4 sec (3 πατήματα)
Ενέργεια: 220-240v | 60w
Βάρος: 3,5 kg 
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Επαγγελματικό εργαλείο καθαρισμού των γκρουπ της μηχανής.
Κουμπώνει στο γκρουπ σαν κανονικό κλείστρο, χρησιμοποιεί το νερό της μηχανής για να καθαρίσει 
το γκρουπ, γρήγορο εύκολο και ασφαλές.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ανταλλακτική μεμβράνη καθαρισμού espazzola

Επαγγελματικό εργαλείο καθαρισμού των γκρουπ espazzola 58mm κόκκινο

Επαγγελματικό εργαλείο καθαρισμού των γκρουπ espazzola 58mm μαύρο
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Bούρτσα καθαρισμού γκρουπ

Σετ Πανάκια Barista

Βούρτσα καθαρισμού από πλαστικό και νάυλον τρίχα
Για τον καθαρισμό της κεφαλής του group με δακτύλιους προστασίας του χεριού από το καυτό νερό.
Σε μαύρο χρώμα.
Διαστάσεις: 160mm X 41mm
ΚΩΔ. 999V1200

Με υφάσματα μικροϊνών υψηλής ποιότητας σχεδιασμένα για να βοηθούν τον barista να διατηρεί την 
απόλυτη καθαριότητα της μηχανής εσπρέσο και των παρελκομένων.
Με διαφορετικά χρώματα και μήκη για να διευκολύνουν τον barista. Ένα για τον καθαρισμό του 
καφέ από τα κλείστρα, ένα για τον καθαρισμό της σχάρας και εξωτερικά της μηχανής και δύο για τα 
ακροφύσια ατμού της μηχανής.
Το σετ υφασμάτων περιλαμβάνει:
1 x Πανάκι χρώματος Καφέ με Clip Clop 30x60cm
1 x Πανάκι χρώματος Πράσινο 30x30εκ
2 x Πανάκι χρώματος Μπλε 20x20εκ
ΚΩΔ. EE23960

Bούρτσα καθαρισμού γκρουπ

Bούρτσα καθαρισμού μύλου

Βούρτσα καθαρισμού από πλαστικό και νάυλον τρίχα
Για τον καθαρισμό της κεφαλής του group.
Σε μαύρο χρώμα.
Διαστάσεις: 115mm X 25mm
ΚΩΔ 999V120

Βούρτσα καθαρισμού μύλου 
Με ξύλινο χέρι 
Διάμετρος 4 mm
Διαστάσεις: 215mm (180mm+35mm)
ΚΩΔ. 999V6930
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Σφουγγάρι καθαρισμού κλείστρου γκρουπ
με ενσωματωμένη βούρτσα

Βούρτσα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού

Σφουγγάρι καθαρισμού κλείστρου γκρουπ με ενσωματωμένη βούρτσα.
Κατάλληλο για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καφέ από το κλείστρο.
Το σφουγγάρι έχει σχεδιαστεί για τις δύσκολα προσβάσιμες περιοχές του κλείστρου 
συμπεριλαμβανομένου του στομίου.
ΚΩΔ. 999V69391

Βούρτσα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού.
Από ανοξείδωτο ατσάλι με πλαστική λαβή και νάυλον τρίχα.
Μήκος: 300 mm
Ελάχιστη διάμετρος ακροφυσίου 6 mm
ΚΩΔ. 999V976
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Πατητήρι καφέ MOTTA 58mm

Πατητήρι καφέ 58mm

Με ανοξείδωτη επίπεδη βάση και εργονομική ξύλινη λαβή
ΚΩΔ. ΑΝΤΑ9V467

Με ανοξείδωτη επίπεδη βάση και εργονομική λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Χρώμα:  μπλε μεταλλικό  
ΚΩΔ. 999V7512

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Λαβή πατητηριού καφέ ξύλινη

Ρυθμιζόμενος ισοκατανεμητής καφέ MOTTA 58mm

Εργονομική λαβή από ξύλο οξιάς
Διάμετρος βίδας Μ10
ΚΩΔ. ΑΝΤΑ9V743

Ειδικά σχεδιασμένο για να κατανέμει τον καφέ ομοιόμορφα σε όλο το κλείστρο
Με ρυθμιζόμενο ύψος
ΚΩΔ. 999V008350
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Βάση πατήματος πλαστική

Ανοξείδωτο χωνί καφέ MOTTA

Με γωνία για τέλεια εφαρμογή στον πάγκο
Με θέση για πατητήρι 
Διαστάσεις: 190 mm X 150 mm X 15mm
ΚΩΔ. 999V920

Εργονομικό ταιριάζει τέλεια πάνω στο κλείστρο 
Ανοξείδωτο για τέλειο καθαρισμό
Διάμετρος :60 mm
ΚΩΔ. 999V535060

Ανοξείδωτη δοσομετρική κούπα καφέ MOTTA

Δοσομετρικό κουτάλι καφέ 7γρ

Εργονομική ταιριάζει τέλεια πάνω στο κλείστρο 
Ανοξείδωτη για τέλειο καθαρισμό
Διάμετρος :60 mm
ΚΩΔ. 999V520060

Ανοξείδωτο για τέλειο καθαρισμό
ΚΩΔ. 999V890
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Η Caffetto παράγει προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης για εξοπλισμό εσπρέσο, εκχύλισης 
καφέ και ροφημάτων.
 Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος σε αποτελεσματικές οργανικές και φιλικές προς το περιβάλλον 
λύσεις, δημιουργώντας προϊόντα για να βελτιώσουν την απόδοση του εξοπλισμού μας και να 
απλοποιήσουν τη διαδικασία καθαρισμού. Μέσα από την εκτεταμένη ποικιλία προϊόντων και το 
διεθνές της δίκτυο πωλήσεων, η εταιρεία παρέχει καθαριστικά προϊόντα για την επαγγελματική 
καθώς και την οικιακή αγορά.
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1. CAFETTO  EC2 1100gr. Σκόνη καθαρισμού υπολειμμάτων καφέ
Kατάλληλο  για Επαγγελματική Χρήση
 Το CAFETTO  EC2 είναι μία ταχέως διαλυτή σκόνη που αφαιρεί εύκολα τα υπολείμματα και τα 
έλαια του καφέ . Αναδεικνύει τη γεύση και το άρωμα του καφέ μας. Δεν αφήνει ίχνη οσμής, ιδανικό 
για επαγγελματικά μηχανήματα με μεγάλο φόρτο εργασίας.

2. CAFETTO EVO 500gr. Σκόνη καθαρισμού υπολειμμάτων καφέ
Kατάλληλο για Επαγγελματικη Χρήση
 Το CAFETTO EVO  είναι οργανικό, βιοδιασπώμενο, χωρίς γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, χωρίς φωσφορικά άλατα, χωρίς χλώριο και με μη διαβρωτική σύνθεση για την προστασία 
του μηχανήματος.

3. CAFETTO TEVO Mini Tablets ( 1,5 gr ) 100tem. Ταμπλέτες καθαρισμού υπολειμμάτων 
καφέ. Κατάλληλο για Οικιακή Χρήση
 Το CAFETTO TEVO Mini Tablets είναι οργανικό, βιοδιασπώμενο, χωρίς γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, χωρίς φωσφορικά άλατα, χωρίς χλώριο με μη διαβρωτική σύνθεση για την προστασία 
του μηχανήματος.

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

EVO®

TEVO Mini Tablets (1.5g) 

EC2

ΕΕ29160

ΕΕ10335

ΕΕ13109

500 gr.

100 ταμπλέτες

1100 gr

4. CAFETTO GRINDER 450gr.  Οργανικό καθαριστικό μύλου άλεσης καφέ
Κατάλληλο  για Επαγγελματική Χρήση
 Το CAFETTO GRINDER αφαιρεί μυρωδιές και υπολείμματα καφέ, δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση 
του μύλου, καθαρίζει τα μαχαίρια και τον χώρο αλέσης, βελτιώνει την απόδοση του μύλου και 
επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των μαχαιριών . Χωρίς γλουτένη, με βάση από 100% φυσικά σιτηρά. Δεν 
χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία  χημικά συνδετικά.

5. Cafetto Grinder Clean Sachet Pack  3x45gr.  Οργανικό καθαριστικό μύλου άλεσης 
καφέ. Κατάλληλο για Οικιακή Χρήση
 Το Cafetto Grinder Clean Sachet Pack  αφαιρεί μυρωδιές και υπολείμματα καφέ, δεν απαιτεί 
αποσυναρμολόγηση του μύλου, καθαρίζει τα μαχαίρια και τον χώρο αλέσης, βελτιώνει την απόδοση 
του μύλου και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των μαχαιριών . Χωρίς γλουτένη με βάση από 100% φυσικά 
σιτηρά, δεν χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία  χημικά συνδετικά.

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

Grinder Clean Sachet Pack

LOD Green

Grinder Clean

EE10869

EE25482

ΕΕ29760

3x45 gr. Sachet box

1 λίτρο (μπουκάλι)

450 gr.

6. CAFETTO LOD Green 1litro , Οργανικό Υγρό Καθαριστικό Αλάτων
Kατάλληλο για Επαγγελματική και Οικιακή Χρήση
 Το CAFETTO LOD Green είναι ενα  οργανικό,  βιοδιασπώμενο υγρό καθαριστικό αλάτων.  
Φιλικό προς το περιβάλλον, υγρό αφαλατικό που αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τις εναποθέσεις 
ασβεστίου από τον εξοπλισμό μας . Φτιαγμένο με σύνδεση οργανικών οξέων τα οποία  είναι φυσικά 
συστατικά που παράγονται με ζύμωση απλών σακχάρων. Πιστοποιημένο για οργανική χρήση, όλα τα 
συστατικά είναι γρήγορα βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Χωρίς φωσφορικά άλατα 
και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.   
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κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

LOD Red

Restore Descaler

EE12312

EE28303

1 λίτρο (μπουκάλι)

4x25gr. Sachet Box

7. CAFETTO LOD Red 1λίτρο , Υγρό Καθαριστικό Αλάτων
Κατάλληλο για Επαγγελματική και Οικιακή Χρήση

 Το CAFETTO LOD Red είναι ενα φιλικό προς το περιβάλλον, πολύ συμπυκνωμένο υγρό αφαλατικό 
που αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τις εναποθέσεις ασβεστίου από τον εξοπλισμό μας .Βαρέως τύπου 
με υψηλή απόδοση. Φτιαγμένο με σύνδεση οργανικών οξέων τα οποία είναι φυσικά συστατικά που 
παράγονται με ζύμωση απλών σακχάρων. Ειδικά σχεδιασμένο για να είναι ασφαλές στη χρήση με 
αλουμίνιο, ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι.

8. CAFETTO RESTORE DECLARER 4x25gr, Καθαριστικό Αλάτων
Κατάλληλο για  Οικιακή Χρήση  

 Το CAFETTO RESTORE DESCALET περιέχει 4 φακελάκια μιας χρήσης για βολική και μετρούμενη 
δοσολογία κάθε φορά. Ένα φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό αλάτων σε σκόνη που αφαιρεί 
γρήγορα και εύκολα τις εναποθέσεις ασβεστίου από τον εξοπλισμό μας. Φτιαγμένο με σύνδεση 
οργανικών οξέων τα οποία είναι φυσικά συστατικά που παράγονται με ζύμωση απλών σακχάρων.
 Πιστοποιημένο για οργανική χρήση, όλα τα συστατικά είναι γρήγορα βιοδιασπώμενα 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Χωρίς φωσφορικά άλατα και γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. Ειδικά σχεδιασμένο για να είναι ασφαλές στη χρήση με αλουμίνιο, ορείχαλκο και 
ανοξείδωτο ατσάλι. Κάθε φάκελος των 25gr δημιουργεί ενα λίτρο αφαλατικό.

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

Spray & Wipe Green

MFC Blue

EE10299

EE14005

750mL Trigger Bottle

Μπουκάλι 1ος λίτρου

9. CAFETTO Spray & Wipe Green 750ml
Κατάλληλο για Επαγγελματική και Οικιακή Χρήση

 Το Spray & Wipe Green είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον  εξωτερικό καθαρισμό όλων των 
μηχανημάτων του καφέ καθώς και των πάγκων εργασίας.
 Έχει έγκριση NSF, είναι ασφαλές για όλα τα μέρη των μηχανών, μη τοξικό, μη διαβρωτικό 
και δεν αφήνει επιβλαβή υπολείμματα. Απλώς ψεκάστε την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε ή 
ψεκάστε ένα πανάκι με μικροΐνες και με αυτό καθαρίστε την επιφάνεια. Για επιφάνειες που έρχονται 
σε επαφή με τρόφιμα, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε μετά τη χρήση του προϊόντος.

10. CAFETTO MFC Blue 1 litre , Υγρό Αλκαλικό Καθαριστικό  Γάλατος
Kατάλληλο  για Επαγγελματική και Οικιακή Χρήση

 Το MFC®  Blue είναι ένα υψηλής απόδοσης αλκαλικό καθαριστικό γάλακτος σχεδιασμένο για 
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε υψηλή συχνότητα.
Συνιστάται η χρήση του μαζί με όξινο καθαριστικό γάλακτος ή αφαλατικό.
 Ασφαλές για όλα τα μέρη του μηχανήματος, πιστοποιημένο με έγκριση NSF, δεν ειναι τοξικό ούτε 
διαβρωτικό.
 Τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα με ένδειξη NSF, είναι ασφαλή για χρήση, δεν αφήνουν 
επιβλαβή υπολείμματα και δεν προκαλούν διάβρωση στην καφετιέρα.
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κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

κωδικός:

προϊόν :

μέγεθος τεμαχίου:

MFC Red

Clean Bean Starter Kit - Nespresso

EE14220

EE10817

Μπουκάλι 1ος λίτρου

8 Tablet Blister Pack

11. CAFETTO MFC Red 1 litre, Υγρό Όξινο Καθαριστικό  Γάλατος,  κατάλληλο  για 
Επαγγελματική και Οικιακή Χρήση

 To MFC Red είναι εξαιρετικά όξινο καθαριστικό γάλακτος, καθιστώντας το την καλύτερη λύση για 
περιοχές με σκληρό νερό και για γάλατα με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος. Ιδανικό για εβδομαδιαία 
χρήση. Παρέχει εξαιρετική αφαίρεση υπολειμμάτων λίπους γάλακτος και αφαλάτωση των αυτόματων 
μηχανών για αφρόγαλο. Ασφαλές για όλα τα μέρη του μηχανήματος, πιστοποιημένο με έγκριση NSF, 
δεν ειναι τοξικό   ούτε διαβρωτικό.
 Τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα με  ένδειξη NSF είναι ασφαλή για χρήση, δεν αφήνουν 
επιβλαβή υπολείμματα και δεν προκαλούν διάβρωση στην καφετιέρα.

12. CAFETTO CLEAN Bean Starter kit Nespresso- 8 Tablet Blister Pack, κατάλληλο για  
Οικιακή Χρήση

 Το CAFETTO CLEAN Bean Starter kit Nespresso, είναι ταμπλέτες καθαρισμού υπολειμμάτων 
καφέ, οργανικές, βιοδιασπώμενες, χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, χωρίς φωσφορικά 
άλατα, χωρίς χλώριο, με μη διαβρωτική σύνθεση για την προστασία του μηχανήματος.
 100% βιοαποικοδομήσιμη κάψουλα με ανακυκλώσιμο φύλλο αλουμινίου.
 Μία απλή στη χρήση κάψουλα καθαρισμού που καθαρίζει σχολαστικά τα λάδια του καφέ από 
το θάλαμο παρασκευής και το στόμιο παραδόσης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανάμεσα σε δύο 
διαφορετικές ποικιλίες για να μην έχετε αλλοιώσεις στη γεύση και στο άρωμα.

*Το προϊόν είναι συμβατό με όλες τις μηχανές που παίρνουν κάψουλες τύπου Nespresso 
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και χρηματική εισφορά 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκρονικού εξοπλισμού που προβλέπεται 
από τους ισχύοντες νόμους
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