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AUTOMATLØSNINGER

NECTA MASKINER MED HELE BØNNER
KALEA ES
- MED FRISK MÆLK

KREA TOUCH

Driftsikker populær maskine

WITTENBORG FB7100 PLUS /
BEAN TO CUP

der brygger en frisk kop

Skandinavisk design og driftsikker frisk-

Kalea bruger den nyeste teknologi

af Nectas HORECA-familie. Flot og

personlig kaffe hver gang.

brygsautomat med mange muligheder.

baseret på arven af ægte italiensk

stilrent design, stemningsfuld LED-

Kaffe og mokka i 3 styrker,

Bean to cup brygger kaffen på friskkvær-

espresso, smag og kultur. Kalea

belysning, krombelagt ramme omkring

thevand og kandefunktion.

nede bønner til hver enkelt kop.

har en unik automatisk mælke-

touchskærmen, sorte højglansoverflader

Kopsensor forhindrer fejlbetje-

Kaffe og espresso (friskbryg i 3 styrker)

skummer, der anvendes til at

og en fantastisk ydeevne gør Krea

ning.

med/uden sukker eller mælk, cappuccino,

tilberede mælkebaserede drikke

Touch til den perfekte pausepartner.

wiener melange, café au lait, espresso

af høj kvalitet for en sansemæssig

Den store touchskærm og den betje-

Optioner og tilbehør:

choco, chokolade, chokomilk, thevand

oplevelse, der begejstrer kop efter

ningsvenlige brugerflade giver et stort

Koldt vand, underskab,

og kandefunktion. Kopsensor forhindrer

kop. Kan servere alle espresso og

udvalg af drikke og fleksible løsninger.

bordplade og rengøringskit.

fejlbetjening.

mælkebaserede drikkevarer.

Kaffe, espresso, db. espresso, café latte,

Optioner og tilbehør: Koldt vand,

Optioner og tilbehør: Køleskab,

underskab, bordplade, betalingsmodul

underskab, mulighed for beta-

og rengøringskit. FB7100 fås også som

lingsmodul.

WITTENBORG FB55

Krea Touch er det nye elegante medlem

varm chokolade, instant kaffe, varmt

KONTAKT OS FOR
TILBUD PÅ KØB,
LEJE, ELLER
SERVICEKONTRAKT.

vand.
KONTAKT OS FOR
TILBUD PÅ KØB,
LEJE, ELLER
SERVICEKONTRAKT.

instant model. FB7100 Plus er energioptimeret for at sikre lavt strømforbrug.

Optioner og tilbehør: Underskab,
mulighed for betalingsmodul og
rengøringskit

WITTENBORG 9100
Model 9100 byder på en række nye funktioner der bringer den helt frem blandt de bedste og nyeste maskiner

KORINTO PRIME - MED FRISK MÆLK

i branchen. Maskinen er født med en stor 10” touchskærm, til at styre alle maskinens mange funktioner og

Korinto Prime med køl og kopvarmer er både beregnet til HoReCa-markedet og til kontorer.

features. Maskinen er opgraderet så den kan lave både espresso- og almindelig kaffe. Kombineret med

Med sit elegante design med koprum i rustfrit stål, der kan indeholde kander med en højde på op til

2 typer kaffe, mælk og chokopulver åbner det for en verden af gode kvalitets produkter der kan matche den

24 cm, perfekte belysning og mulighed for at udlevere to kopper kaffe på samme tid (dobbelt

krævende brugers behov.

-udlevering) er maskinen en god løsning.

Kaffe, kaffe med mælk/sukker, espresso, espresso med sukker/mælk, cappuccino, wiener melange, café au

Espresso, americano, café latte, cappuccino, café mocha, varm chokolade, chokomilk og varmt vand.

lait, espresso choco, chokolade, chokolade milk, the vand og kandebryg.
Optioner og tilbehør: Køleskab, kopvarmer, underskab, betalingsmodul og rengøringskit.
KONTAKT OS FOR
ANDRE MODELLER
OG LØSNINGER.

KONTAKT OS FOR
ANDRE MODELLER
OG LØSNINGER.

TEKNISKE DATA		

FB55

FB7100 +/BTC

9100

TEKNISKE DATA		

KALEA ES

KREA TOUCH

KORINTO PRIME

Anbefalet daglige brugere		

30-40 brugere

35-45 brugere

65-75 brugere

Anbefalet daglige brugere		

30-50 brugere

20-35 brugere

10-20 brugere

Antal ingrediensbeholdere		

1

4 (1 friskbryg + 3 inst.)

4-5 (1-2 kaffe + 3 inst)

Antal ingrediensbeholdere		

3

4

3

Valgtaster		

3

max 20 / max 23

max 50

Valgtaster		

12

10

8

Koldt vand		

Option

Option

Option

Koldt vand		

Nej

Nej

Nej

Varmt vand		

Ja

Ja

Ja

Varmt vand		

Ja

Ja

Ja		

Kandefacilitet		

Ja

Ja

Ja

Kandefacilitet		

Nej

Ja

Ja

H /B /D i mm		

850/380/360

870(940)/450/475

870/450/525

H /B /D i mm		

580/360/780

750/410/564

715/331/528

Højde med underskab		

1600 mm

1630 mm / 1700 mm

1630mm

Højde med underskab		

N/A

1550 mm

Mål med bordplade H / B / D		

1620 / 600 / 420

1650(1720)/950/620

Ingen Bordplade

Frisk mælk		

Ja

Nej

Ja

Energisparefunktion		

Nej

Ja

Ja

Energisparefunktion		

Ja

Ja

Nej

Alle maskiner tilsluttes fast vandtilførsel og kalkfilter. Maskiner skal tilkobles lovligt fremført vand og el indenfor én meter.

Alle maskiner tilsluttes fast vandtilførsel, afløb og kalkfilter. Maskiner skal tilkobles lovligt fremført vand og el indenfor én meter.

MASKINER

Optioner og tilbehør: Koldt vand, underskab, betalingsmodul og rengøringskit.

