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americano cappuccino

espresso

macchiato horké napěněné mléko

cafe latte

horké mlékohorká voda Možnost připojení 
kávovaru k přívodu vody

Podsvícený zásobník 
na vodu

Velký zásobník 
na vodu  

o objemu 6 litrů

 – Moderní a plně automatizovaný kávovar určený pro malé a střední 
kavárny, hotely, motely, hostely, čerpací stanice, kanceláře, jídelny, 
catering a všude, kde si přejí lahodnou a rychle připravenou kávu.

 – Díky jednoduchému a snadno čitelnému panelu je kávovar ideální 
pro samoobslužný provoz.

 – Příprava kávy jedním dotykem.
 – Digitální ovládání, velká 7palcová barevná dotyková obrazovka.
 – Až 14 naprogramovatelných nápojů: espresso, americano, 
cappuccino, latte, latte macchiato, horké mléko, horké napěněné 
mléko, horká voda, dvojité espresso, dvojité cappuccino, dvojité latte, 
dvojité latte macchiato, dvojité horké mléko, dvojité horké napěněné 
mléko.

 – Parametry každého programového nápoje mohou být individuálně 
upraveny pro každého zákazníka. Nastavitelné parametry:
- síla kávy od slabé až po velmi silnou, upravená snížením nebo 

zvýšením množství mleté   kávy na šálek od 8 do 14 g
- objem kávy, snížením nebo zvýšením množství přidané horké vody
- teplota kávy nastavením teploty varu
- funkce „PRE-BREW”, která dodatečně zvyšuje sílu a aroma kávy
- množství horké vody pro přípravu jiných horkých nápojů, např. čaje 

nebo čokolády
- teplota horké vody, důležitá při vaření např. zeleného čaje,  

který vyžaduje nižší teplotu
- čas dávkování horkého mléka, např. pro kakao

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR S DOTYKOVÝM DISPLEJEM
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Možnost použití 
mleté kávy

Dávkovač kávy  
s nastavitelnou výškou  

až do 165 mm

Funkce úpravy teploty horkého 
mléka a horkého 

napěněného mléka

Velký zásobník na zrnkovou 
kávu o objemu 1 kg

kód V W mm €

208540 230 2700 390x511x(H)582 2 500,00

- čas dávkování horkého napěněného mléka, např. pro lahodné 
cappuccino

- čas dávkování kávy a mléka
 – Dvojitý topný systém se dvěma čerpadly umožňuje dávkovat vařenou 
kávu a horké mléko do dvou šálků za méně než 50 s, což umožňuje 
efektivní a rychlý servis.

 – Funkce úpravy teploty horkého mléka a horkého napěněného mléka 
poskytuje možnost podávat i ty nejrafinovanější nápoje.

 – Možnost připravovat až 2 šálky současně zvyšuje účinnost zařízení.
 – Pohyblivý dávkovač kávy pro šálky až do výšky 165 mm.
 – Velký zásobník na 1 kg zrnkové kávy umožňuje připravit více než  
140 espress bez nutnosti doplňování.

 – Velký 6litrový zásobník na čerstvou vodu umožňuje připravit až  
240 espress bez nutnosti doplňování.

 – Kávovar lze připojit k přívodu vody, který zajistí nepřetržitý provoz  
bez nalévání vody.

 – Vibrační čerpadlo s tlakem 19 barů.
 – Zásobník na kávovou sedlinu: až 35 porcí v závislosti na typu kávy.
 – Zásobník kondenzátu: 2 l.
 – Délka napájecího kabelu: 1,5 m.
 – Hmotnost: 21 kg. 



Overview of the results of the products submitted by you to the 
“red dot award: product design 2013”

Our international jury awarded the “red dot” for high
design quality to:

03-0824-2013 PD QUARZA

Since 1955, the Design Zentrum Nordrhein Westfalen has been marking outstanding international product design 
with its famous dot. In 2000, Design Innovations – as the competition was previously called – was given a new,
international name: the reddot award product design. Manufacturers and designers of a wide variety of industrial
products can enter their work all year round in eleven product groups for the coveted reddot award. And the number 
of entries grows year by year.
www.red-dot.de

reddot award: product design
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Zásobník na 
zrnkovou kávu  
s objemem až 250 g

Zásobník na 
zrnkovou kávu  
s objemem až 750 g

Digitální ovládací panel 
a displej usnadňují 

používání stroje

Digitální ovládací panel 
a displej usnadňují 

používání stroje

kód barva V W mm €

208984 Stříbrná 230 1400 302x450x(H)370 1 200,00

 – Programovatelné nápoje: espresso, lungo, cappuccino, latte,  
horké mléko, mléčná pěna, horká voda.

 – Cappuccino a latte macchiato jedním dotykem.
 – Digitální ovládací panel a zobrazení funkcí, příkazů a chyb.
 – Vestavěný mlýnek s nastavitelnými možnostmi mletí.
 – Zásobník na zrnkovou kávu: 250 g.
 – Lze používat i mletou kávu.
 – Nádrž na vodu: 1,8 litru.
 – Odkapávací zásobník.
 – Nastavitelná výška výstupních trysek s rozsahem 80–140 mm.
 – Nastavitelná síla kávy: 7–14 g/porci.
 – Nastavitelný objem nápoje: 25–240 ml.
 – Nastavitelný objem horké vody: 25–450 ml.
 – Nastavitelný čas tvoření páry: 3–120 s.
 – Zásobník na kávové zbytky: 15 porcí.
 – Individuální a celkové zobrazení počtu nápojů.
 – Program automatického čištění.

PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR „ONE TOUCH“

kód V W mm €

208953 230 1400 302x450x(H)590 1 530,00

 – Programovatelné nápoje: espresso, lungo, cappuccino, latte,  
horké mléko, mléčná pěna, horká voda

 – Cappuccino a latte macchiato jedním dotykem
 – S velkým zásobníkem na kávu a nádobou na odpadní vodu
 – Digitální ovládací panel a zobrazení funkcí, příkazů a chyb
 – Vestavěný mlýnek s nastavitelnými možnostmi mletí
 – Zásobník na zrnkovou kávu: 750 g
 – Lze používat i mletou kávu
 – Nádrž na vodu: 1,8 litrů (lze připojit externí, větší nádrž)
 – Odkapávací zásobník: 2 litry
 – Nastavitelná výška výstupních trysek s rozsahem 80–140 mm
 – Nastavitelná síla kávy: 7–14 g/porci
 – Nastavitelný objem nápoje: 25–240 ml
 – Nastavitelný objem horké vody: 25–450 ml
 – Nastavitelný čas tvoření páry: 3–120 s
 – Zásobník na kávové zbytky: 50 porcí
 – Individuální a celkové zobrazení počtu nápojů
 – Program automatického čištění

PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR PROFI LINE
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Zásobník 
na kávu 
XXL 1 kg

CappuccinoLungoEspresso

Vestavěný mlýnek 
s nastavitelnými 
možnostmi mletí

Lze používat i mletou kávu

Zásobník na 
vodu XXL 6 l

CHLADNIČKA NA MLÉKO
 – Kompaktní, úsporný a efektivní přístroj 
pro chlazení a skladování mléka

 – Ideální pro domácnost i kancelář
 – Ochlazuje o 12–15 °C pod okolní teplotu
 – Univerzální otvor pro trubku s průměrem 7 mm spojující mléko  
v chladničce s napěňovačem mléka v kávovaru

 – Zabudovaný termostat zabraňující zamrznutí mléka
 – Objem (brutto): 6 l
 – Rozměry komory: 163x140x(H)283 mm
 – Vnitřek s polyuretanovou izolací

kód barva V W mm €

943434 Černá 230 50 213x275x(H)343 192,00

Digitální ovládací panel 
a displej usnadňují 

používání stroje

Horké mléko,
horké napěněné 

mléko

Horká 
voda

Latte

kód V W mm €

208991 230 1400 391x506x(H)581 1 880,00

PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR PROFI LINE XXL
 – Programovatelné nápoje: espresso, lungo, cappuccino, latte,  
horké mléko, mléčná pěna, horká voda.

 – S velkým zásobníkem na kávu a nádobou na odpadní vodu.
 – Digitální ovládací panel a zobrazení funkcí, příkazů a chyb.
 – Vestavěný mlýnek s možností nastavení dávkování.
 – Zásobník na zrnkovou kávu: 1000 g.
 – Lze používat i mletou kávu.
 – Nádrž na vodu: 6 litrů
 – Lze připojit externí, větší nádrž. 
 – Nastavitelná výška výstupních trysek s rozsahem 100–160 mm.
 – Nastavitelná síla kávy: 7–14 g/porci.
 – Nastavitelný objem nápoje: 15–240 ml.
 – Nastavitelný objem horké vody: 25–450 ml.
 – Nastavitelný čas tvoření páry: 3–120 s.
 – Individuální a celkové zobrazení počtu nápojů.
 – Program automatického čištění.
 – Vibrační čerpadlo: 19 bar
 – Napájecí kabel: 1,8 m
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kód 208915 208922 208939 208946
ovládání elektronické elektronické elektronické elektronické
číslo pákový 1 1 2 2
barva bílý černý bílý černý
rozměry 530x555x(H)515 mm 530x555x(H)515 mm 740x555x(H)515 mm 740x555x(H)515 mm
tryska s horkou vodou 1 1 1 1
parní trysky 1 1 2 2
maximální výška šálku 85 mm 85 mm 140 mm 140 mm
ukazatel tlaku  
vody v bojleru – – ANO ANO

ukazatel tlaku 
čerpadla – – ANO ANO

výkon/napětí 2900 W/230 V 2900 W/230 V 2700 W/230 V 2700 W/230 V
hmotnost 48 kg 48 kg 62 kg 62 kg
€ 2 370,00 2 370,00 3 030,00 3 030,00

 – Parní trysky izolované gumovou manžetou proti popálení prstů
 – Zabudované rotační čerpadlo
 – Automatické plnění bojleru vodou označené kontrolkou
 – Ohřívač šálků využívající teploty bojleru
 – Hlavní vypínač s možností vypnutí jednotlivých ohřívačů
 – Nastavitelné nožičky pro snadné vyrovnání kávovaru

 – Profesionální kávovary vyrobené z vysoce kvalitní lakované 
nerezové oceli

 – Elektronické ovládání
 – Programování až 4 káv na skupinu ve volumetrickém systému 
(objemovém)

 – Ergonomická horizontální tlačítka pro výběr typu kávy

PÁKOVÉ KÁVOVARY HENDI TOP LINE BY WEGA
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kód 207598 207642 207499
model Romeo Easy Romeo Julia Compact
type poloautomatické automatické automatické
číslo pákový 1 1 2
rozměry 375x530x(H)485 mm 375x530x(H)485 mm 475x563x(H)530 mm
tryska s horkou vodou 1 1 1
parní trysky 1 1 1
bojler o objemu 3 l 3 l
maximální výška 
šálku 80 mm 80 mm 140 mm

funkcí
Automatické doplňování vody v bojleru

Vestavěné vibrační čerpadlo
Mechanického ovládání teploty vody

Automatické doplňování vody v bojleru
Mechanického ovládání teploty vody

Obsluha pomocí snadno použitelného,  
otěruvzdorného a podsvíceného ovládacího panelu

Vestavěné vibrační čerpadlo
výkon/napětí 1800 W/230 V 1800 W/230 V 2700 W/230 V
hmotnost 30,5 kg 30,5 kg 53 kg
€ 1 570,00 1 800,00 2 700,00

 – Profesionální pákové kávovary vyrobené z nerezové oceli
 – Ovládání automatické (207499, 207642) a poloautomatické (207598)
 – Ruční dávkování velikosti kávy
 – Automatické doplňování vody
 – Automatické mytí (207499)
 – Zabudovaný ohřívač šálků (207499)

PÁKOVÉ KÁVOVARY VERONA
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KÁVOVAR VERONA JULIA, 2 PÁKOVÝ, AUTOMATICKÝ
 – Výkonný a spolehlivý pákový kávovar, který byl navržen speciálně pro 
přípravu dokonalé kávy

 – Tento přístroj je vyrobený z vysoce kvalitních součástek a materiálů, 
které se vyznačují dlouhou životností

 – Má mechanizmus, který umožňuje aby každá káva byla delikátní  
a rovnoměrně napařená

 – Jednotlivé páky je možné ovládat nezávisle na sobě a to pomocí 
intuitivních, odolných proti opotřebení a podsvětlených ovládacích 
panelů 

 – Profesionální pákový kávovar je vyrobený z nerezové oceli
 – Automatické ovládání
 – Manuální dávkování kávy
 – Automatické doplňování vody
 – Automatické mytí pák
 – Maximální výška šálku/sklenice: 140 mm
 – Objem bojleru: 11 l
 – Počet pák: 2
 – Počet trysek pro horkou vodu: 1
 – Počet trysek pro vodní páru: 2
 – Hmotnost bez obalu: 59 kg

kód V W mm €

207581 230 3700 665x563x(H)530 2 960,00

KÁVOVAR VERONA ROMEO PRO, 1 PÁKOVÝ, 
AUTOMATICKÝ, S ROTAČNÍM ČERPADLEM

 – Malý, elegantní pákový kávovar se skvěle hodí do kaváren, barů, 
restaurací a firem, které dokáží ocenit vysoce kvalitní a čerstvě 
připravenou kávu 

 – Plně vybavený kávovar umožňuje servírovat širokou škálu moderních 
nápojů na bázi espressa

 – V kompaktním těle z nerezové oceli je umístěný 3 litrový bojler
 – Kávovar se vyznačuje snadnou v obsluze mechanickou kontrolou 
teploty vody, automatickým doplňováním vody v bojleru  
a vestavěným vibračním čerpadlem

 – Maximální výška šálku/sklenice: 80 mm
 – Hmotnost bez obalu: 33,5 kg

kód V W mm €

207659 230 1950 375x530x(H)485 2 090,00
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KÁVOVAR FIAMMA COMPASS, 2 PÁKOVÝ, S BOJLERY, 
ČERNÝ

 – Profesionální, multi bojlerový, pákový kávovar je navržený speciálně 
pro barmany, kteří mohou ukázat svůj talent a připravit perfektní 
kávu

 – Tento přístroj je vyrobený z vysoce kvalitních součástek a materiálů, 
které se vyznačují vysokou odolností a nízkým opotřebením

 – Nejmodernější technologie dávají obsluze dokonalou kontrolu nad 
varným procesem

 – Ergonomický a vyvážený tvar páky poskytuje komfort, izolované 
parní trysky zabraňují zase opaření

 – Kávovar disponuje dvěma bojlery, jeden samostatný pro výdej horké 
vody/páry a jeden pro každou páku 

 – Všechny bojlery jsou izolované 
 – Všechny parametry důležité pro přípravu kávy se dají ovládat přes 
dotykový displej

 – Na displeji je navíc k dispozici grafická nápověda pro zapaření/ 
extrakci kávy

 – Profesionální pákové kávovary jsou vyrobeny z nerezové oceli 
 – Automatické ovládání
 – Vestavěný ohřívač šálků 
 – Manuální dávkování kávy
 – Externí čerpadlo
 – Automatické doplňování vody
 – Automatické mytí celého pákového systému
 – Dotykový displej
 – LED podsvětlení
 – Maximální výška šálku/sklenice: 150 mm
 – Hmotnost bez obalu: 61 kg

kód V W mm €

207482 230 6700 750x600x(H)590 6 350,00
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ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA KÁVU VERONA,  
S DISPLEJEM

 – Je určen pro všechny podniky, které preferují rychlost, 
kvalitu a přesnost při přípravě té nejlepší kávy

 – Citlivý dotykový displej z tvrzeného skla
 – Prostorný zásobník na kávová zrna pojme až 1,65 kg kávy
 – Mlecí ústrojí s plochými noži z nerezové oceli
 – Snadná demontáž a čištění mlecího ústroji 
 – Vysoká rychlost mletí zrn – rychlost mlecího ústroji:  
1 420 ot./min

 – 4 způsoby mletí: standardní, automatický, 
přednastavený, s přímým mletím

 – Osvětlený výstup mleté kávy
 – Automatické uložení množství mleté kávy (porcí)
 – Antielektrostatická funkce pro zvýšení výkonností mletí

kód V mm €

207451 230 230x400x(H)600 722,00

w
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kód     litry mm €

797938 šálek 0.185          25,00
797945 podšálek       ø150 18,50

ŠÁLEK A PODŠÁLEK ŠÁLEK A TALÍŘEK
kód - mm €

797952 šálek      13,50
797969 podšálek ø110 8,35

kód     €

998953       17,00

 – 300 sušenek v balení.
LA CREMA KARAMELOVÁ SUŠENKA

ZRNKOVÁ KÁVA LA CREMA 1 KG
 – Pečlivě vybraná směs zrn nejvyšší kvality typu Arabica  
a Robusta potěší i ty nejnáročnější milovníky kávy.

 – Intenzivní aroma s jemnou čokoládovou příchutí.
 – Pro profesionály.

kód - €

992500 1 kg 15,50

Speciální ventilační  
ventil – zabraňuje  
nasávání vnějších  
pachů – prodlužuje 
dobu trvanlivosti kávy
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kód mm €

208724 (L)225 10,00

 – Snadno čistí zbytky kávy z čela a filtru kávovarů.
 – Tuhý kartáč z nylonu.
 – Odměrka na čisticí prostředky.
 – Ochrana před postříkáním udržuje rukojeť 
suchou.

 – Sada 2 ks.

ČISTÍCÍ KARTÁČ

kód mm €

208687 93x142x(H)60 17,50

 – S výřezem pro umístění portafiltru během 
pěchování.

 – S prostorem pro odložení tamperu.

STOJAN NA TAMPER

kód mm €

208649 205x150x(H)45 12,50

 – Ze silikonu, s výřezem pro umístění  
2 portafiltrů během pěchování.

 – S prostorem pro odložení 2 tamperů.

PODLOŽKA POD TAMPER DVOJITÁ

kód mm €

208670 100x150x(H)45 10,00

 – Ze silikonu, s výřezem pro umístění 
portafiltru během pěchování.

 – S prostorem pro odložení tamperu.

PODLOŽKA POD TAMPER

kód mm €

208632 ø58x(H)35 22,50

 – Vhodný pro většinu portafiltrů.
 – Tamper z nerezové oceli, černá hliníková 
rukojeť.

 – Nastavitelná výška.

NASTAVITELNÝ KÁVOVÝ TAMPER

kód mm €

208625 ø58x(H)100 22,50

 – Používá se pro lisování mleté kávy, vhodný 
pro většinu portafiltrů.

 – Tamper z nerezové oceli s pružinou.
 – Černá hliníková rukojeť.

KÁVOVÝ TAMPER S PRUŽINOU KÁVOVÝ TAMPER
 – Používá se pro lisování mleté kávy, vhodný 
pro většinu espresovačů.

 – Tamper vyroben z nerezové oceli.
 – Dřevěná malovaná rukojeť.
 – Hmotnost: 380 g.

kód mm €

208731 ø58x(H)95 20,50
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KONVIČKA NA CAPPUCCINO
 – S rukojetí

kód litry mm €

458211 0.5 ø85x(H)110 12,50

kód litry mm €

451045 0.7 ø84x(H)130 22,00

 – Vyrobený z nerezové oceli
 – Stěny silné 1 mm udržují teplotu kapaliny
 – Zobáček ve tvaru písmene V usnadňuje 
přesné nalévání

 – Není vhodný do myčky

DŽBÁNEK K NAPĚNĚNÍ MLÉKA  
- ČERNÝ MATNÝ

IK

I

I gI

I3

UNIVERZÁLNÍ KONVIČKA
kód litry mm €

451502 0.35 ø76x(H)93 7,80
451519 0.6 ø90x(H)112 10,00
451526 0.9 ø102x(H)125 12,50
451533 1.5 ø112x(H)161 16,50

KONVIČKA NA MLÉKO ČERNÁ
 – Z nerezové oceli s černým nepřilnavým 
povrchem.

kód litry mm €

458198 0.6 ø90x(H)112 21,00

kód mm €

208618 153x185x(H)165 39,00

 – Nerezová ocel.
 – Vyjímatelná odklepávací tyč.

ODKLEPÁVAČ NA KÁVU KULATÝ

TEPLOMĚR NA MLÉKO
 – S klipem k upevnění teploměru ke konvici  
s mlékem.

 – Zelená barva značí ideální teplotu pro 
cappuccino atd.

 – Teplotní rozsah -10 až 110 °C.
 – Stupnice po 1 °C.
 – Nerezová sonda s ochranným krytem.
 – Snadno čitelný.

kód rozsah mm €

271247 -10/110°C ø44x(H)140 7,25

kód mm €

208380 275x175x(H)110 39,00

 – Rám z tmavého dřeva, odklepávač GN 1/4  
z nerezové oceli.

 – Vyjímatelná odklepávací tyč se silikonovým 
potahem.

ODKLEPÁVAČ NA KÁVU  
V DŘEVÉNÉM RÁMU

kód mm €

208335 176x162x(H)100 18,50
208342 265x162x(H)100 22,00

 – Nerezová ocel.
 – Vyjímatelná odklepávací tyč se silikonovým 
potahem.

ODKLEPÁVAČ NA KÁVU GN

kód mm €

208694 350x250x(H)90 86,00

 – Včetně zásuvky z uhlíkové oceli.
 – Opatřen vyjímatelnou odklepávací tyčí  
a perforovanou horní částí.

ODKAPÁVACÍ PODSTAVEC 
OBDÉLNÍKOVÝ



445907

208304

208656

598 Ceny bez DPH
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kód baleno po mm €

208656 1000 ø250x(H)70 30,50

 – Nebělené
 – Pro kávovary Hendi, Bravilor en. Animo 
 – Vnější průměr celého filtru - 250 mm
 – Vnitřní průměr filtru - 110 mm

FILTRY NA KÁVU Ø 25 CM - 1000 KS

kód litry mm €

445907 1.8 ø160x(H)185 14,00

 – Tvrzené sklo s polypropylenovou rukojetí a víkem
KONVICE

kód V W mm €

208304 230 2100 195x370x(H)430 306,00

 – Se spodní a horní plotýnkou, světelná kontrolka.
 – Se systémem rychlého filtrování - 1,8 l za 5 minut.
 – Stálá teplota 93-96 °C.
 – Tělo a držák filtrů z nerezové oceli.
 – Včetně 2 konvic o objemu 1,8 l a 25 ks(90/250)filtrů.

KÁVOVAR KITCHEN LINE

kód V W mm €

208533 230 2020 204x380x(H)425 196,00

 – Připraví konvici kávy za přibližně 6 minut.
 – Pouzdro z polypropylenu s černým gumovým povrchem.
 – Včetně skleněné nádoby 1,8 l, polypropylenového držáku filtru a víka.
 – 2 samostatně ovládané ohřívací desky.
 – S kontrolkou, která ukazuje, kdy je káva připravena.
 – Vhodné pro 110/250 filtry.

KÁVOVAR PROFI LINE


