
CAFITESSE
LAITTEET



CAFITESSE ON AINUTLAATUINEN NESTEMÄISILLÄ  
RAAKA-AINEILLA TOIMIVA KAHVIKONSEPTI.

Cafitesse kahvi on suodatettu hal- 
lituissa, optimaalisissa olosuh-
teissa kahvipaahtimollamme Hol-
lannissa.

Cafitesse kahvilaite lisää kahviin 
veden ja saamme annoksen hy-
vää kahvia, jonka maku on aina 
tasalaatuinen ja tuttu. Kahvikupil-
liset valmistuvat erittäin nopeas-
ti ja siksi laite on sopiva moneen 
tilanteeseen yhdestä kupillisesta 
tuhansiin kupillisiin. 

Valmistusmenetelmän lisäetu 
on jätteettömyys. Paahtimol-
la syntyvä kahvijäte käytetään 
kokonaisuudessaan ympäris-
töystävällisen energian tuot-
tamiseen.

Laite on käyttäjäystävällinen 
ja vaatii vain vähän puhdistus-
ta ja hoitotoimia. Tutustu lai-
tevalikoimaamme, joka kattaa 
kaikki erilaiset kahvittelutar-
peet.

www.novacafi.fi  (09) 2750 971

Cafitesse
Compact Touch

Kertakäyttäjien määrä
10-25

Kahvin suodatusaika
16 sek/kuppi - 110 sek/kannu 
(0,9L)

Cappuccinon suodatusaika
22 sek/kuppi

Tuntikapasiteetti 230V
140 kuppia

Boilerin kapasiteetti
10 kuppia - 1,2 L

Helpoin tapa valmistaa laadukkaita kahveja. Laaja 
juomavalikoima. Sopii pienemmille käyttäjämääril-
le.

• laaja juomavalikoima

• helppokäyttöinen

• hyvä muotoilu

• neljä mallia joko kaakaojauhesäiliöllä,  

vesisäiliöllä, rahalukkolla tai perusmalli

Mitat (LxSxK mm)
386x420x560

Paino (tyhjänä)
22 kg

Sähköliitäntä
230 V-2,2 kW 

Puhdistuksen kesto
13 min / viikko

Vesiliitäntä
kiinteä 
vesiastia 3 L

Kahvipaketin koko
1.25 L

Jauhesäiliöiden määrä
1

kahvi
maito kahvi

maito
kaakao
sokeri

Valikoima

kahvi
cafe creme
espresso
cappuccino
cafe au lait
latte macchiato
wiener mélange
kaakaokahvi
espreschoc
kaakao
kaakao deluxe
kuuma maito
kuuma vesi



CAFITESSE ON AINUTLAATUINEN NESTEMÄISILLÄ  
RAAKA-AINEILLA TOIMIVA KAHVIKONSEPTI.

Cafitesse kahvi on suodatettu hal- 
lituissa, optimaalisissa olosuh-
teissa kahvipaahtimollamme Hol-
lannissa.

Cafitesse kahvilaite lisää kahviin 
veden ja saamme annoksen hy-
vää kahvia, jonka maku on aina 
tasalaatuinen ja tuttu. Kahvikupil-
liset valmistuvat erittäin nopeas-
ti ja siksi laite on sopiva moneen 
tilanteeseen yhdestä kupillisesta 
tuhansiin kupillisiin. 

Valmistusmenetelmän lisäetu 
on jätteettömyys. Paahtimol-
la syntyvä kahvijäte käytetään 
kokonaisuudessaan ympäris-
töystävällisen energian tuot-
tamiseen.

Laite on käyttäjäystävällinen 
ja vaatii vain vähän puhdistus-
ta ja hoitotoimia. Tutustu lai-
tevalikoimaamme, joka kattaa 
kaikki erilaiset kahvittelutar-
peet.

www.novacafi.fi  (09) 2750 971

Cafitesse
Excellence Touch

Kertakäyttäjien määrä
20-80

Kahvin suodatusaika
6 sek/kuppi - 42 sek/kannu 
(0,9L)

Cappuccinon suodatusaika
12 sek/kuppi

Tuntikapasiteetti 230V
300 kuppia

Tuntikapasiteetti 400V
700 kuppia

Boilerin kapasiteetti
48 kuppia - 6 L

Tehokkain tapa valmistaa laadukasta kahvia sekä 
kuppiin että kannuun.

• hyvä muotoilu

• korkea tuotantokapasiteetti

• helpot valaistut valintapainikkeet

• asiakkaalla mahdollisuus vähäiseen  

vahvuuden ja määrän säätöön

• helppokäyttöinen

Mitat (LxSxK mm)
380x524x690

Paino (tyhjänä)
38,5 kg

Sähköliitäntä
230 V-3,3 kW
400 V-8,9 kW 

Puhdistuksen kesto
12 min/viikko

Vesiliitäntä
kiinteä

Kahvipaketin koko
2 L

kahvi
maito

kaakao kahvi

Valikoima

kahvi
cafe creme
espresso
cappuccino
cafe au lait
latte macchiato
kaakaokahvi
espreschoc
kaakao
kuuma maito
kuuma vesi



CAFITESSE ON AINUTLAATUINEN NESTEMÄISILLÄ  
RAAKA-AINEILLA TOIMIVA KAHVIKONSEPTI.

Cafitesse kahvi on suodatettu hal- 
lituissa, optimaalisissa olosuh-
teissa kahvipaahtimollamme Hol-
lannissa.

Cafitesse kahvilaite lisää kahviin 
veden ja saamme annoksen hy-
vää kahvia, jonka maku on aina 
tasalaatuinen ja tuttu. Kahvikupil-
liset valmistuvat erittäin nopeas-
ti ja siksi laite on sopiva moneen 
tilanteeseen yhdestä kupillisesta 
tuhansiin kupillisiin. 

Valmistusmenetelmän lisäetu 
on jätteettömyys. Paahtimol-
la syntyvä kahvijäte käytetään 
kokonaisuudessaan ympäris-
töystävällisen energian tuot-
tamiseen.

Laite on käyttäjäystävällinen 
ja vaatii vain vähän puhdistus-
ta ja hoitotoimia. Tutustu lai-
tevalikoimaamme, joka kattaa 
kaikki erilaiset kahvittelutar-
peet.

www.novacafi.fi  (09) 2750 971

Cafitesse
Black

Helpoin tapa valmistaa laadukasta kahvia  
pienemmille käyttäjämäärille.

• erittäin helppo hoitaa

• yhdestä paketista saa 250 kupillista

• nopea annostelu 24/7

• luotettava

• kahvia ja kuumaa vettä

Kertakäyttäjien määrä
5-15

Kahvin suodatusaika
15 sek/kuppi - 92 sek/kannu (0,9L)

Tuntikapasiteetti 230V
140 kuppia

Boilerin kapasiteetti
14 kuppia 1,8 L

Valikoima

kahvi
kuuma vesi

Mitat (LxSxK mm)
39 x 42 x 56

Paino (tyhjänä)
22 kg

Sähköliitäntä
230 V-2,2 kW 

Puhdistuksen kesto
9 min / viikko

Vesiliitäntä
kiinteä (S)
vesiastia (W)

Kahvipaketin koko
1.25 L

kahvi



CAFITESSE ON AINUTLAATUINEN NESTEMÄISILLÄ  
RAAKA-AINEILLA TOIMIVA KAHVIKONSEPTI.

Cafitesse kahvi on suodatettu hal- 
lituissa, optimaalisissa olosuh-
teissa kahvipaahtimollamme Hol-
lannissa.

Cafitesse kahvilaite lisää kahviin 
veden ja saamme annoksen hy-
vää kahvia, jonka maku on aina 
tasalaatuinen ja tuttu. Kahvikupil-
liset valmistuvat erittäin nopeas-
ti ja siksi laite on sopiva moneen 
tilanteeseen yhdestä kupillisesta 
tuhansiin kupillisiin. 

Valmistusmenetelmän lisäetu 
on jätteettömyys. Paahtimol-
la syntyvä kahvijäte käytetään 
kokonaisuudessaan ympäris-
töystävällisen energian tuot-
tamiseen.

Laite on käyttäjäystävällinen 
ja vaatii vain vähän puhdistus-
ta ja hoitotoimia. Tutustu lai-
tevalikoimaamme, joka kattaa 
kaikki erilaiset kahvittelutar-
peet.

www.novacafi.fi  (09) 2750 971

QUANTUM
110

Tehokkain tapa tuottaa laadukasta kahvia paikoissa, 
joissa suuri määrä käyttäjiä.

• nopea ja helppo kupin ja kannun täyttö

• suuri tuotantokapasiteetti

• asiakkaalla mahdollisuus vähäiseen  

vahvuuden ja määrän säätöön

• käyttäjäystävällinen ja luotettava

• helppo puhdistaa (ei irrotettavia osia)

Mitat (LxSxK mm)
260x520x770

Paino (tyhjänä)
34 kg

Sähköliitäntä
230 V - 3,5 kW
400 V - 9,1 kW 

Puhdistuksen kesto
5 min / viikko

Vesiliitäntä
kiinteä

Kahvipaketin koko
2 L

kahvi

Kertakäyttäjien määrä
35-50

Kahvin suodatusaika 
4 sek/kuppi - 23 sek/kannu (1,5 
L)

Tuntikapasiteetti 230V
300 kuppia

Tuntikapasiteetti 400V
650 kuppia

Boilerin kapasiteetti
77 kuppia - 9 l

Valikoima

kahvi
kuuma vesi



CAFITESSE ON AINUTLAATUINEN NESTEMÄISILLÄ  
RAAKA-AINEILLA TOIMIVA KAHVIKONSEPTI.

Cafitesse kahvi on suodatettu hal- 
lituissa, optimaalisissa olosuh-
teissa kahvipaahtimollamme Hol-
lannissa.

Cafitesse kahvilaite lisää kahviin 
veden ja saamme annoksen hy-
vää kahvia, jonka maku on aina 
tasalaatuinen ja tuttu. Kahvikupil-
liset valmistuvat erittäin nopeas-
ti ja siksi laite on sopiva moneen 
tilanteeseen yhdestä kupillisesta 
tuhansiin kupillisiin. 

Valmistusmenetelmän lisäetu 
on jätteettömyys. Paahtimol-
la syntyvä kahvijäte käytetään 
kokonaisuudessaan ympäris-
töystävällisen energian tuot-
tamiseen.

Laite on käyttäjäystävällinen 
ja vaatii vain vähän puhdistus-
ta ja hoitotoimia. Tutustu lai-
tevalikoimaamme, joka kattaa 
kaikki erilaiset kahvittelutar-
peet.

www.novacafi.fi  (09) 2750 971

QUANTUM
300

Mitat (LxSxK mm)
351x525x771

Paino (tyhjänä)
36,5 kg

Sähköliitäntä
230 V - 3,5 kW
400 V - 9,6 kW 

Puhdistuksen kesto
5 min / viikko

Vesiliitäntä
kiinteä 

Kahvipaketin koko
2 L

kahvi

Tehokkain tapa tuottaa laadukasta kahvia suuria 
määriä. Mahdollisuus käyttää kahta eri paahtoa.

• nopea ja helppo kupin ja kannun täyttö

• erittäin suuri tuotantokapasiteetti

• asiakkaalla mahdollisuus vähäiseen  

vahvuuden ja määrän säätöön

• käyttäjäystävällinen ja luotettava

• helppo puhdistaa (ei irrotettavia osia)

kahvi

Kertakäyttäjien määrä
40-80

Kahvin suodatusaika 
4 sek/kuppi - 23 sek/kannu (1,5 
L)

Tuntikapasiteetti 230V
300 kuppia

Tuntikapasiteetti 400V
535 kuppia

Boilerin kapasiteetti
72 kuppia - 9 l

Valikoima

kahvi
kuuma vesi




