
Kaffekatalog



Vi elsker kaffe!
Her er et lite utvalg av

vårt sortiment av maskiner
og tilbehør.
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Espressomaskiner i flere varianter som illustrerer funksjonell
minimalisme kombinert med moderne estetikk.

Classe 5 leveres med 1, 2 eller 3 Grupper
Semi-automatisk kontroll, melkeskummer og tekran
Er også tilgjengelig i Tall versjon for to-go kopper.

Classe 7 leveres i modellene 7S og USB.
Laget av høyt polert rustfritt stål og støpt glatt
termoplast, ABS og nylonpaneler
LED-belyst arbeidsområde, innebygd volumetrisk pum-
pe og trykkmåler for kjele og pumpe
To manuelle melkeskummere, med smart håndtak - 
raskt og ergonomisk og varmtvannskran
Skrapesikker rist for avløpsbrett som tåler oppvaskmaskin

Classe 9 leveres i modellene S, USB, USB Tall, USB 
Xcelsius og USB Xcelsius Tall og med 1-4 grupper.
Opptil 4 forskjellige programmerbare bryggedoser
Plass til to-go kopper, uttrekksbrett for espressokopper 
Automatisert daglig rengjøringsprogram
LED-lys på arbeidsområdet, smart håndtak med
melkeskummer - rask og ergonomisk
Produsert i rustfritt stål, LCD-skjerm med tidtakere
Varmtvannsuttak med forskjellige temperaturalternativer
LED-belysning for sidepanel og arbeidsområde
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Classe 11 leveres i modellene USB og USB Xcelsius.
Berøringsskjerm for rask navigering, inspirert av smarttelefonteknologi.
CONNECT innebygd programvare sender maskinstatistikk via WiFi til eksterne brukere 
for sanntidsovervåking av maskiner.
Tilgjengelig med revolusjonerende Xcelsius-bryggeteknologi
Finnes i tre fantastiske farger (bronse, hvit og sort)
Opptil 4 forskjellige programmerbare bryggedoser
Automatisert daglig rengjøringsprogram og LED-lys på arbeidsområdet
Smart håndtak med melkeskummer, rask og ergonomisk
Produsert i rustfritt stål
Varmtvannskran med forskjellige temperaturalternativer
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Rancilio Special - RS1
Rancilio legger ut på en ny æra med sin avanserte serie espressomaskiner -

Rancilio Speciality.

Den ble utviklet av Rancilio FoU-avdeling i samarbeid med et team
av kaffeindustrieksperter og MOMO Design.
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Egro har produsert verdens fineste espressomaskiner siden 1934.
Utviklingen av den første helautomatiske modellen i 1972 viser Egros

unike bransjeerfaring.
Enten det er en enkel totrinns maskin eller en revolusjonerende helautomatisk

ett-trinns modell, så finnes det en Egro-modell for deg.

EGRO ONE leveres med tre forskjellige oppsett - EGRO ONE 
pure coffee, Top Milk XP og Quick Milk.
EGRO ONE leverer espresso med rik fløyelsaktig kremaktig og 
fantastisk latte skum.

Brukergrensesnitt med berøringsskjerm (48 produkter)
Enkel drikkutløp i ett stykke
Rustfritt stål 18-gram patentert bryggegruppe
Doble kverner laget av Ditting™
Laget av rustfritt stål og ABS-plast
Enkelt 3-trinns automatisk daglig rengjøringsprogram
Varmtvannsuttak med forskjellige temperaturalternativer

EGRO ZERO+ leveres i to varianter - Pure Coffee og Quick Milk.
EGRO ZERO+ kombinerer design, funksjonalitet og overlegen 
kvalitet i koppen i en enestående superautomat. Fra den matte 
svarte finishen og den fantastiske designen til den forenklede 
funksjonaliteten, er EGRO ZERO+ perfekt for en rekke steder,
fra barer og restauranter, til hotell og bedriftskontorer.

EGRO NEXT leveres i to varianter - Pure Coffee og Top Milk.
Den er en superautomatisk espressomaskin med middels til høyt 
volum med et app-kontrollert brukergrensesnitt. Det innovative 
brukergrensesnittet er like enkelt som å bruke smarttelefonen din.
App-kontrollert Android nettbrettgrensesnitt
Enkel drikkutløp i ett stykke
Rustfritt stål 18-gram patentert bryggegruppe
Selvjusterende kverner
Doble kverner laget av Ditting™
Laget av rustfritt stål og ABS-plast
Enkelt 3-trinns automatisk daglig rengjøringsprogram
Sentralisert varmt vann med forskjellige temperaturalternativer
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EGRO TWO Top Milk XP

Kaffe, varmt vann, C-Lever dampstav og melk
Berøringsskjerm brukergrensesnitt eller tastatur
EGRO TWO Top Milk XP har vært spesielt designet 
for å tilfredsstille 
kravene til de stedene som må håndtere en høy daglig 
produksjon av 
kaffe og melkebaserte drikkevarer.
Enten store cateringkjeder, gatekjøkken, restauranter 
eller store serveringsområder.
TWO TOP maskinen er den ideelle løsningen for å 
tilby en jevn og alt-i-en kvalitet.

Eksempel på kombinasjoner - EGRO NEXT COMPLETE ISO
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Enkelt, raskt og pålitelig! Med en ComBi-line kaffetrakter kan du brygge store mengder fersk filter-
kaffe på kort tid. Det er pålitelig og fleksibelt i enhver tenkelig situasjon. Den største kombinasjo-
nen har en kapasitet på opptil 1.440 kopper (180 liter) i timen!

Et ComBi-line-oppsett er en kombinasjon av en bryggeenhet i kombinasjon med en eller to contai-
nere (5, 10, 20 eller 40 liter). Disse brukervennlige bulkbryggerne kan plasseres på en buffet eller 
en disk, eller brukes i kombinasjon med en serveringsvogn. Modellene fås med eller uten varmt-
vannsdispenser i bryggeenheten.

Animo Urnetrakter monteres på veggen.
Den veggmonterte kontinuerlige vannvarmeren er tilgjengelig med en
timekapasitet på 30, 60 eller 90 liter, og med eller uten varmtvannsbeholder.

Filteret med kaffe plasseres over beholderen du skal ha kaffen i.

Animo M-Line serien har 6 modeller - M100, M200, M102,  
M202, M200W og M202W
• Manuell fylling eller med vanntilkobling
• Finnes også med en separat varmtvannskran
• Enkel eller dobbel bryggekapasitet
• En kannedetektor starter og stopper bryggeprosessen
• Lekkasjestopp
• Akustisk signal som indikerer når kaffen er klar
• Avkalkingsindikator
• Enkle myke taster
• Tørrkokingsvern

M200 M202W
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Animo ComBi-line i tre varianter - enkel, dobbel uten 
varmtvannskran og dobbel med varmtvannskran.
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Rancilio Kryo 65 kaffekvern finnes i to versjoner

KRYO 65 og 65 OD er i støtdempende polykarbonat og med en 
kapasitet på 1,3 kg kan 1 kilospose kaffebønner kvernes trygt 
og enkelt.

Et adapterkit er også tilgjengelig for direkte installasjon av
bokser med kaffebønner.

KRYO 65/65 OD er utstyrt med en mikrometrisk justeringsavvik
som sikrer maksimal presisjon når du stiller inn ønsket partik-
kelstørrelse.
En antirotasjonslås forhindrer uønskede endringer til den valgte 
innstillingen. Kvernknivene i 100% stål blir utsatt for den
spesielle ThermoSteel varmebehandlingen for å sikre holdbarhet.

Rancilios Rocky kaffekvern finnes i to modeller Rocky SS 
(med dosering) og Rocky SD (uten dosering).

Rocky har kvernkniver med en diameter på 1,9 tommer (50 
mm), og garanterer en produksjon på 5,5-7,7 pund / time 
(2,5-3,5 kg / t). Doseringen er 0,2 oz (7 g), med en kapasitet 
på 10,5 oz (300 g) kaffebønner.
Halvautomatisk versjon.
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Rancilio MD80 AT er en kvern med veldig høy kapasitet. MD80 er designet for profesjonelt bruk, 
det vil si restauranter og kafeer. Den har en ekstremt kraftig motor som kverner/maler på lav 
hastighet for å unngå overoppheting under kaffesliping. Justerbar kvernings-/malingsgrad fra  
veldig fin til grov.
Enkel å betjene og administrere.

MD80 har en bønnebeholder med en kapasitet på 1400 gram, kvernen kan kverne/male omtrent 
12-14 kg i timen.
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Baristautstyr
for den kresne

Et lite utvalg av det vi kan tilby 

Kaffekolber Rensemidler

Termokanner Vannfilter

    Kaffefilter               Filterholdere

Varmeskap til servise
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Pro-Fondi EVO
En revolusjonerende, automatisk rensing av filterholdere.

EVO monteres i benkeplaten med grut-avfallspose under benken.
EVO renser filterholderen på 2 sekunder.

Stille, hygienisk og enkelt
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Espresso-utstyr
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Filterholder Filterholder og kolbe Pour-over kanne

Latte-Art verktøy Rengjøringsbørste

Stålmugge Termometer

RefraktometerTampermatter

Bankeboks m/grutskuff

Vekt Måleglass Tampere



VERDENS BESTE KAFFE! 
 
Kaffen er laget av Arabica kaffebønner fra hele verden. 
Den er dyrket i høytliggende strøk, som gir en nydelig 
smak av god kaffe. Leveres i porsjonsposer og kiloposer.

Nydelig 100% bærekraftig og klimakompensert kaffe fra Arvid Nordquist.

Det er mange varianter å velge mellom bl.a.:

Original Blend - en mellombrent kaffe med malingsgrad 1, lett aroma. 
Highland Nature - en mellombrent kaffe med malingsgrad 1, fyldig smak med duft av hasselnøtt. 
Ethic Harvest - en mørkbrent kaffe med malingsgrad 1 og ren duft av nøtter krydret med et snev av lakris.
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Servise
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Servise
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