
ΕΠΙΚΟΔΩΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜ/ΔΙΑΜΕΡΙΖΜΑΤΩΝ

Μηχανη καφέ στιγμιαων ροφηματων πρωινου και all inclusive. 

Μοντέλα 

Α. Bravilor bonamat bolero 2

Μηχανές για στιγμιαία συστατικά > Bolero > Bolero 21
Με δύο δοχεία, μπορείτε να γεμίσετε, για παράδειγμα, το ένα δοχείο με στιγμιαίο καφέ και το άλλο με 
επικάλυψη (γάλα σε σκόνη). Αυτό σας επιτρέπει να σερβίρετε σπεσιαλιτέ καφέ όπως καπουτσίνο, caffè 
latte και latte macchiato. Μπορείτε να προσφέρετε έως και 3 ζεστά ροφήματα. Η χειροκίνητη βρύση 
παρέχει ζεστό νερό για τσάι ή σούπα.
Απολαύστε τα οφέλη.Γρήγορο και φιλικό προς το χρήστη
Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, όπως ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικά χωρίς 
BPA.Ζεστό νερό από ξεχωριστή βρυση
Η ισχύς και το μέγεθος του καφέ (S/M/L) μπορούν να επιλεγούν στην οθόνη
Eco mode και μόνωση λέβητα για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
Απλό πρόγραμμα ξεβγάλματος και αφαλάτωσης
Πατενταρισμένα συστήματα ανάμειξης που μειώνουν σημαντικά τη συσσώρευση συστατικών
Τα διαφανή δοχεία διευκολύνουν την επαναπλήρωση
Ημέρες και αθροιστικοί μετρητές
Διάφορες προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση των ποτών της επιλογής σας
Έκδοση 3kW
Η έκδοση Bolero 21 3kW έχει αναπτυχθεί ειδικά για την πλήρωση καραφών. Το μέγεθος φλιτζανιού ανά 
ρόφημα μπορεί να ρυθμιστεί έως και 2000 ml. Σε αυτήν την περίπτωση, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα 
να ελέγξετε το βάθρο Bolero και τις θερμομονωμένες φιάλες (βλ. αξεσουάρ παρακάτω). 
Τιμη μηχανης 1.250,00€ .Τιμη με φορο ανακυκλωσης   τιμη χωρις φπα.

Βελτιώστε και αναβαθμίστε τις υπηρεσίες και παροχές σας μέσω των προτάσεων μας.
η εταιρεία μας παρέχει υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών Ho.Re.Ca από το 2001.Εμπιστεθθητε μας.



Μπολερό 32
Το Bolero 32 προσφέρει μεγάλη γκάμα ποτών, έως 36 συνολικά. Η οθόνη αφής προσφέρει έως και 
τέσσερις οθόνες που προσφέρουν έως και εννέα ποτά ανά οθόνη. Μπορείτε, για παράδειγμα, να 
συνδυάσετε στιγμιαίο καφέ, topping (γάλα σε σκόνη) και κακάο.

Απολαύστε τα οφέληΓρήγορο και φιλικό προς το χρήστη
Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, όπως ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικά χωρίς 
BPA.Ζεστό νερό από ξεχωριστή πρίζα
Η ισχύς και το μέγεθος του καφέ (S/M/L) μπορούν να επιλεγούν στην οθόνη
Eco mode και μόνωση λέβητα για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
Απλό πρόγραμμα ξεβγάλματος και αφαλάτωσης
Πατενταρισμένα συστήματα ανάμειξης που μειώνουν σημαντικά τη συσσώρευση συστατικών
Τα διαφανή δοχεία διευκολύνουν την επαναπλήρωση
Ημέρες και αθροιστικοί μετρητές
Διάφορες προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση των ποτών της επιλογής σας

Πωλήσεις χωρίς μετρητά
Η σειρά Bolero μπορεί να επεκταθεί με ένα σύστημα πληρωμών για να δέχεται ανεπαφικές πληρωμές ή 
μια τοποθετημένη κάρτα μέσω WiFi ή Bluetooth. Απαιτείται ένα σετ υπηρεσιών MDB για τη σύνδεση 
του μηχανήματος με το διαδικτυακό σύστημα (πληρωμής).Η συνδεσιμότητα προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες, για παράδειγμα να προγραμματίσετε τις διαδικασίες δρομολόγησης πιο αποτελεσματικά και 
να μειώσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος. Ρωτήστε τον Bravilor Bonamat σχετικά 
με την τηλεμετρία και άλλες επιλογές.
Τιμη μηχανης 1.850,00€ .Τιμη με φορο ανακυκλωσης   τιμη χωρις φπα.

Οι μηχανες αποδιδουν εξαιρετικης ποιοτητος μεριδοποιημενα ροφηματα .Ειναι εξαιρετικα οικονομικες 
και δεν εχουν περιοριζμο εργασιας .Στιγμιαια προοιντα  που δεχονται ειναι καφες,γαλα,σοκολατα. 
Ροφηματα που παρεχονται:Καφες -Καφες με γαλα-Τυπου εσπρεσο-Latte machiato-Σοκολατα-Κακαο-
Γαλα-Moccassino-Cappuccino-Dubble espresso-Cafe au lait -Ζεστο νερο . κ.α.

Βελτιώστε και αναβαθμίστε τις υπηρεσίες και παροχές σας μέσω των προτάσεων μας.
η εταιρεία μας παρέχει υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών Ho.Re.Ca από το 2001.Εμπιστευθητε μας.

B. Bravilor bonamat bolero XL 32



Espressoshop.gr Τηλ.2810315990  info@espressoshop.gr

C.Espresso beans   Μηχανη  Delongi ECAM

Αυτόματη καφετιέρα εσπρέσο DELONGHI ESAM 3000 B MAGNIFICA.
Χαρακτηριστικά:
- Ροφήματα με καφέ με το πάτημα ενός κουμπιού και παρασκευή δύο φλιτζανιών Espresso
ταυτόχρονα.
- Κρεμώδες αφρόγαλα χάρη στη χειροκίνητη αφρογαλιέρα.
- Προσαρμόστε το άρωμα και την ποσότητα.
- Η ενσωματωμένη τεχνολογία άλεσης παρέχει πάντα φρεσκοκομμένο καφέ. Το επίπεδο άλεσης
ρυθμίζεται ανάλογα με τη γεύση που επιθυμείτε. Οι κωνικοί μύλοι άλεσης από ατσάλι
βαθμονομούνται με 100% ακρίβεια.
- Το σύστημα Tubeless της De'Longhi μειώνει στο ελάχιστο τη σκόνη καφέ που απομένει στο
εσωτερικό του μύλου, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο φρεσκοαλεσμένος καφές για την παρασκευή του
Espresso σας.
- Σύστημα Thermoblock της De'Longhi για άψογο έλεγχο της θερμοκρασίας κατά την παρασκευή του
καφέ Αυτό επιτυγχάνεται με το ζέσταμα μόνο του νερού που χρειάζεται για κάθε ρόφημα.
- Για απόλυτη υγιεινή, ο δίσκος συλλογής υγρών με σχάρα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.

Ισχύς: 1350 W.Τροφοδοσία: 50-60 Hz, 220-240 V.Πίεση αντλίας: 15 bar.Διαστάσεις: 285x375x360 cm.
Βάρος: 10 Kg.Χρώμα: Red .Black
Εγγύηση: 1 χρόνος. DOA 7 ημερών

Τιμη μηχανης 350,00€ .Τιμη με φορο ανακυκλωσης   τιμη χωρις φπα.
Πακετο προσφορας μηχανη καφε +6 kg Paraiso εσπρεσο+6 φλυτζανια πορσελανης  δωρεαν 
499.00€



C.Espresso beans   Μηχανη    Bravilor Sprso

Αν αναζητάτε την απλότητα μιας καταναλωτικής μηχανής και την απόδοση μιας επαγγελματικής καφετιέρας, 
το Sprso είναι αυτό που χρειάζεστε. Το Sprso είναι μικρό, ισχυρό και κομψό.

Αυτή η εντυπωσιακή μηχανή για κοκκους  σε φλιτζάνι σερβίρει τέλεια μεμονωμένα φλιτζάνια ristretto, espresso, 
caffè crema και americano. Η επιλογή milk cooler1 σας προσφέρει την πρόσθετη δυνατότητα να δημιουργήσετε 
νόστιμα καπουτσίνο και lattes.
Το Sprso είναι ιδανικό για αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες αναμονής και μικρά γραφεία. Το Sprso βρίσκεται 
ακόμη και στο σπίτι στον πάγκο της κουζίνας χάρη στο συμπαγές του μέγεθος.
Μοναδικός σχεδιασμός
Φτιάχνει καφέ από φρεσκοαλεσμένους κόκκους
Φτιάχνει καφέδες γάλακτος με φρέσκο   αφρόγαλα
Απλή και διαισθητική λειτουργία
Παρασκευάζει δύο ποτά ταυτόχρονα (ristretto, espresso και caffè crema)
Το μέγεθος του φλιτζανιού, η ισχύς, η ένταση και το μέγεθος άλεσης μπορούν να προσαρμοστούν στις ατομικές 
σας προτιμήσεις
Κατασκευασμένο από στερεά και υψηλής ποιότητας υλικά: ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικά χωρίς BPA 
Ενσωματώνει επαγγελματική ζυθοποιία CIRCO
Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής < 0,5W
Αυτή η μηχανή από κοκουσ
 σε φλιτζάνι μπορεί να αποσυσκευαστεί, να συνδεθεί στην πρίζα και να είναι έτοιμη για χρήση σε μόλις 10 λεπτά.

1 Ο ψύκτης γάλακτος Sprso της Bravilor Bonamat δεν περιλαμβάνεται αυτόματα. Αυτό το προϊόν μπορεί να 
παραγγελθεί ξεχωριστά, δείτε: Ψύκτη γάλακτος Sprso.

Τιμη μηχανης 1590,00€ .Τιμη με φορο ανακυκλωσης   τιμη χωρις φπα.*
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