Kahvi-

pisteet

Luo kutsuva kahvipiste
toimistoon, aulaan,
vastaanottotiloihin...

Cafitesse. Enemmän kuin hyvää kahvia.

Kahvi-

pisteet

Contenta

Compact

Excellence

5-15

10-25

20-80

• kupillinen kahvia

7 s.

17 s.

8 s.

• kannullinen kahvia

60 s.

90 s.

23 s.

x

x

x

• erikoiskahvit

x

x

• maitokahvit

x

x

• kaakao

x1

x

x

Kapasiteetti

Juomavalikoima
• kahvi, kuuma vesi

Liikuteltavuus/vesiliitäntä
• vesiliitäntä

C51

x

• täytettävä vesisäiliö koneessa

C50

x1

• täytettävä vesisäiliö uppopumpulla

x2

x2

Maksuyksikkö
• integroitu

x1

• erillinen
x1
x2

x2

tehdasasennuksena toisilleen vaihtoehtoiset lisäominaisuudet
lisävaruste
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Kätevä ja ketterä

Contenta-

5-15

kahvipiste

Kaipaako kahvipiste päivitystä. Nyt on helppo
luoda kutsuva kahvipistetoimistoon, aulaan,
vastaanottotiloihin...
Toimivan kahvipisteen resepti:

1920

• Modernit Cafitesse-laitteet
• Vastuullisesti tuotetut UTZ-sertifioidut kahvit
• Tyylikäs laitepöytä, jossa voi säilyttää kahvit ja tarvikkeet

Contenta-kahvipiste
Juomavalikoima: Kahvia ja kuumaa vettä
Kapasiteetti: 9 s / kuppi, 60 s / kannu (à 900 ml)
Kaksi värivaihtoehtoa
Mukit hygieenisesti annostelijoissa
Alakaapissa säilytystilaa, johdot ja letkut siististi piilossa
Hillitysti kuvioitu taustalevy
Vesiliitäntä tai täytettävä vesisäiliö

900

•
•
•
•
•
•
•

600

Kahvitarvikkeille
laatikot ja lokerikot.

Irroitettava vesisäiliö C50
Vesiliitäntä C51
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Monien mahdollisuuksien

Compact-

10-25

kahvipiste

1920

Kaipaako kahvipiste päivitystä. Nyt on helppo
luoda kutsuva kahvipiste toimistoon, aulaan,
vastaanottotiloihin...
Toimivan kahvipisteen resepti:

900

• Modernit Cafitesse-laitteet
• Vastuullisesti tuotetut UTZ-sertifioidut kahvit
• Tyylikäs laitepöytä, jossa voi säilyttää kahvit ja tarvikkeet

Compact-kahvipiste
• Juomavalikoima: Kahvi, kuuma vesi, erikoiskahvit,
maitokahvit ja kaakao*
• Kapasiteetti: 17 s / kuppi, 90 s / kannu (à 900 ml)
• Kaksi värivaihtoehtoa
• Mukit hygieenisesti annostelijoissa
• Alakaapissa säilytystilaa, johdot ja letkut siististi piilossa
• Hillitysti kuvioitu taustalevy
• Vesiliitäntä tai täytettävä vesisäiliö* tai lisävarusteena
vesiliitännän korvaava uppopumppu
• Integroitu maksuyksikkö* kolikoille tai poleteille

600

* Tehdasasenteiset varusteluvaihtoehdot: Kaakaojauhe,
täytettävä vesisäiliö tai integroitu maksuyksikkö.
Kahvitarvikkeille
laatikot ja lokerikot.
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Tyylikäs ja monipuolinen

Excellence-

20-80

kahvipiste

1920

Kaipaako kahvipiste päivitystä. Nyt on helppo
luoda kutsuva kahvipiste toimistoon, aulaan,
vastaanottotiloihin...
Toimivan kahvipisteen resepti:

900

• Modernit Cafitesse-laitteet.
• Vastuullisesti tuotetut UTZ-sertifioidut kahvit
• Tyylikäs laitepöytä, jossa voi säilyttää kahvit ja tarvikkeet.

Excellence-kahvipiste
• Juomavalikoima: Kahvi, kuuma vesi, erikoiskahvit,
maitokahvit ja kaakao
• Kapasiteetti: 8 s / kuppi, 23 s / kannu (à 900 ml)
• Kaksi väri- ja kokovaihtoehtoa
• Mukit hygieenisesti annostelijoissa
• Alakaapissa säilytystilaa, johdot ja letkut siististi piilossa
• Hillitysti kuvioitu taustalevy
• Vesiliitäntä tai lisävarusteena vesiliitännän
korvaava uppopumppu
• Erillinen maksuyksikkö kolikoille tai poleteille

600

Kahvitarvikkeille
laatikot ja lokerikot.
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