AKCESORIA

MŁYNKI DO KAWY

EKSPRESY KOLBOWE

EKSPRESY DO KAWY
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Drogi Partnerze,
Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe wydanie katalogu Grafen, stworzone z myślą
o Twoich potrzebach. Znajdziesz w nim produkty wysokiej jakości, innowacyjne,
które zbudują Twoją profesjonalną kuchnię. Produkty GRAFEN to najlepszy
asortyment, wykonany z największą precyzją, połączoną z nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi, zaprojektowane i wykonane przez uznanych
producentów. Chcemy, aby katalog GRAFEN był praktyczny, więc stworzyliśmy
zupełnie nową formę w postaci segregatora z wpinanymi rozdziałami tematycznymi.
To usprawni Państwa pracę w czasie kontaktu z klientem.
Jestem zaszczycony, mogąc kolejny rok współpracować z ﬁrmą uznaną
na europejskim rynku gastronomicznym, wyróżnioną przez Forbes. Osobiście
cenię i polecam produkty GRAFEN za ich innowacyjność oraz zastosowane
rozwiązania, które ułatwiają pracę. Profesjonalna kuchnia na najwyższym
poziomie to maksymalne zaangażowanie i wydajność kucharzy w połączeniu
z bezpiecznymi, higienicznymi i ergonomicznymi warunkami pracy. Stawiam
na najlepsze rozwiązania, dlatego kuchnia w mojej restauracji wyposażona
została w sprzęt GRAFEN, na którym mogę w całości polegać.
Branża gastronomiczna jest niezwykle wymagająca. Potrzebna jest w niej
kompetencja sprzedawcy, opieka posprzedażowa, specjalistyczne doradztwo
oraz wsparcie serwisowe. Właśnie marka GRAFEN dedykowana jest najbardziej
wymagającym klientom i dystrybutorom, którzy poszukują i cenią urządzenia
nowoczesne, wydajne i niezawodne. Marka GRAFEN wspiera mnie na każdym
etapie realizacji - od projektu, przez realizację do wsparcia serwisowego.
Markę GRAFEN polecam z całym przekonaniem. Stawiają na wysoką jakość,
innowacyjne rozwiązania technologiczne i estetykę. Wybieram produkty
nietuzinkowe. Takie właśnie ma GRAFEN, produkty nieprzeciętne.
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Dział handlowy Grafen
POMORSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

Piotr Sadowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 028
e-mail: piotr.sadowski@grafen.com

Łukasz Wróblewski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 519 329 545
e-mail: lukasz.wroblewski@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

PODLASKIE,
WARMIŃSKO–MAZURSKIE
Radomir Fluda
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 490
e-mail: radomir.ﬂuda@grafen.com
Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE
Łukasz Mazur
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 537 178 802
e-mail: lukasz.mazur@grafen.com
Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

WIELKOPOLSKIE
Dariusz Bernat
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 661 321 004
e-mail: dariusz.bernat@grafen.com
Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE

Dawid Gęca
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 633
e-mail: dawid.geca@grafen.com

Maciej Fischer
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 667 321 050
e-mail: maciej.ﬁscher@grafen.com

Łukasz Dąbrowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 573
e-mail: lukasz.dabrowski@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

LUBELSKIE

Andrzej Koleszka
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 519 329 548
e-mail: andrzej.koleszka@grafen.com

Radosław Sajdak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 545
e-mail: radoslaw.sajdak@grafen.com

Piotr Niedziela
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 32 1110
e-mail: piotr.niedziela@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com
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Bezpłatne szkolenia posprzedażowe
• jak obliczyć foodcost
• zagraniczni specjaliści i doradcy

• najnowsze technologie i światowe trendy kulinarne
• jak prowadzić restaurację
• jak ustalić profesjonalne menu

DORADCY KULINARNI
WIELKOPOLSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE,
LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE
Rafał Sajur
Doradca kulinarny
tel. +48 505 283 427
e-mail: rafal.sajur@grafen.com

POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE
Krzysztof Jesiołowski
Doradca kulinarny
tel. +48 607 321 117
e-mail: krzysztof.jesiolowski@grafen.com

MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE,
LUBELSKIE, ŚWIETOKRZYSKIE
Wiktor Chmurzyński
Doradca kulinarny
tel. +48 607 321 108
e-mail: wiktor.chmurzynski@grafen.com

DORADCA KULINARNY
– KONCEPT PIZZA
DORADZTWO KULINARNE
CAŁA POLSKA
BARISTA

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE,
MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 729
e-mail: andrzej pietrzyk@grafen.com

BARISTA
CAŁA POLSKA

Maciej Piórkowski
Doradca kulinarny
tel. +48 661 321 077
e-mail: maciej.piorkowski@grafen.com

Piotr Stryczek
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 097
e-mail: piotr.stryczek@grafen.com

Michał Kalęba
Barista
tel. +48 607 321 776
e-mail: michal.kaleba@grafen.com

Serwis
Profesjonalna obsługa
posprzedażowa

GDAŃSK

OLSZTYN
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
GORZÓW
WLKP.

BIAŁYSTOK
WARSZAWA

POZNAŃ

ZIELONA
GÓRA

ŁÓDŹ

LUBLIN

WROCŁAW
KIELCE
OPOLE

KATOWICE

KRAKÓW

RZESZÓW
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Projekt technologii – solidny fundament
TWORZENIE I PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO
Inwestor nie musi znać się na technologii gastronomii. To My jesteśmy
po to, aby poprowadzić Klienta przez każdy etap inwestycji i przyczynić się,
w jak największym stopniu, do odniesienia przez Niego sukcesu.
Zadowolenie, satysfakcja właściciela z prowadzenia lokalu gastronomicznego
jest dla Nas najwyższym priorytetem.

Dlaczego My?
• mamy ogromne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę
• umiemy dzielić się tą wiedzą
• koncentrujemy się na rozmowie z Klientem, personelem kuchennym
– dzięki Klientom czerpiemy ogromną wiedzę praktyczną
• potraﬁmy umiejętnie łączyć teorię z praktyką
• projektujemy świadomie i odpowiedzialnie
• mamy świadomość własnej wartości i umiejętności, najwięcej
wymagamy od siebie
Powyższe cechy połączone z umiejętnością słuchania pozwalają
nam nawiązać porozumienie nawet z najbardziej wymagającym
Klientem.
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MY:
• nie boimy się wyzwań – jest to dla nas
dodatkową motywacją
• nie projektujemy wg schematów, do każdego
projektu podchodzimy indywidualnie
• wspieramy Klienta na każdym etapie realizacji
GWARANTUJEMY SZYBKĄ REALIZACJĘ PROJEKTU!

Co oferujemy?
• inwentaryzacje obiektu/wizje lokalne
• kompleksowe opracowanie projektu z rozmieszczeniem
urządzeń na rzutach zgodnie z obowiązującymi przepisami
• wykonanie wizualizacji 3D na specjalne życzenie
• wytyczne dla branż projektowych (elektryka, wod-kan., gaz)
• opis projektu oraz listę urządzeń wraz z kartami technicznymi urządzeń
• koordynacje projektu na etapie budowlanym jak i konsultacje
i doradztwo w momencie doboru wyposażenia
• zaopiniowanie projektu przez Rzeczoznawców
ds. sanitarnohigienicznych i BHP
KONTAKT:
Projektant technologii gastronomicznych
Dominik Bażant
tel. +48 607 321 046
e-mail: dominik.bazant@grafen.com

Paulina Brzezińska
tel. +48 607 322 281
e-mail: paulina.brzezinska@grafen.com
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Zapraszamy do naszych showroom’ów

6

Poznań
ul. Wołyńska 10
60-648 Poznań
tel.: 607 321 130
poznan@grafen.com

Wrocław
ul. Ślężna 130–134
53-111 Wrocław
tel. 71 337 01 46
wroclaw@hendi.pl

Warszawa
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel. 22 846 09 20
warszawa@grafen.com

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00

Godziny otwarcia:
Pn-So: 9.00-19.00
Nd:
9.00-16.00

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00

Szkolenia w showroomach GRAFEN
Sprawdź aktualne szkolenia na stronie: szkolenia.grafen.com
Szkolenia prowadzą specjaliści w swojej kategorii

Wiktor Chmurzyński
Doradca kulinarny

Krzysztof Jesiołowski
Doradca kulinarny

Maciej Piórkowski
Doradca kulinarny

Rafał Sajur
Doradca kulinarny

Michał Kalęba
Barista

mazowieckie,
łódzkie, lubelskie,
świętokrzyskie

pomorskie,
kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
podlaskie

opolskie, śląskie,
małopolskie,
podkarpackie

wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
lubuskie, dolnośląskie

cała Polska

Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny
– Koncept Pizza
cała Polska
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WEGA to tradycyjna włoska marka profesjonalnych ekspresów do kawy dedykowana baristom.
Już w ponad 130 krajach na 6 kontynentach profesjonalni
bariści szerzą kulturę picia kawy wykorzystując w swojej
pracy ekspresy WEGA, które od 20 lat łączą w sobie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z oryginalnym,
pięknym wyglądem.
Od pierwszego dnia istnienia na rynku marce WEGA
przyświeca jeden cel – połączyć nowoczesną technologię

z idealnym efektem końcowym w każdej ﬁliżance kawy.
Dzięki swojej niezawodności ekspresy WEGA są doskonałymi
instrumentami pracy w rękach profesjonalnych baristów.
Produkty WEGA tworzone są od podstaw w jednej z najnowocześniejszych fabryk w branży ulokowanej w Treviso
we Włoszech. Wszelkie materiały wykorzystywane do
budowy ekspresów pochodzą tylko i wyłącznie od
wyselekcjonowanych europejskich dostawców.

PASJA DO KAWY PIELĘGNOWANA OD PONAD 80 LAT
Fiorenzato to marka młynków do kawy istniejąca na rynku
od 1936 roku. Założycielem był Pietro Fiorenzato. To dzięki
jego pasji do kawy i zaangażowaniu marka rozwija się już
od ponad osiemdziesięciu lat.
Połączenie pasji, wiedzy i doświadczenia sprawia, że dziś
Fiorenzato oferuje produkty najwyższej jakości. To zasługa
również spadkobierców założyciela, którzy od 2005 roku
wprowadzają nowe technologie i innowacje do procesu
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produkcji, zwracając szczególną uwagę na badania
i stosowane technologie.
Sekretem smacznej kawy jest najwyższej jakości ziarno,
a na kolejnym etapie mielenie. Aby kawa przygotowana do
parzenia spełniała wysokie wymagania klientów, niezbędny
jest najwyższej jakości, profesjonalny młynek do kawy.
Te wymagania spełnia właśnie Fiorenzato.

MADE IN ITALY
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Ekspres do kawy IO Compact
– 2-grupowy, elektroniczny, kompaktowy
z wbudowanym zbiornikiem na świeżą wodę
IO Compact stanowi idealne rozwiązanie dla małych restauracji
oraz punktów gastronomicznych. Dzięki wbudowanemu zbiornikowi na wodę to użytkownik decyduje, czy IO Compact będzie
na stałe podłączony w barze, czy będzie używany poza lokalem
– jedyne czego potrzebuje to dostęp do gniazdka 230V.
IO Compact nie uznaje kompromisów – mimo kompaktowej
budowy znajdziemy w nim podwyższoną grupę, oświetlenie blatu
roboczego czy dedykowane bojlery dla każdej z grup. Możemy
także indywidualnie ustalać temperaturę parzenia oraz wprowadzać grupy w stan czuwania.
WYKORZYSTANIE
• Idealne rozwiązanie do cateringu: wewnętrzny zbiornik na
świeżą wodę o pojemności 4 litrów umożliwiający korzystanie
z maszyny bez stałego podłączenia do sieci wodnej
• Programowanie 4 kaw na każdą z grup w systemie wolumetrycznym (objętościowym)
GRUPA
• Opuszczana półka zmniejszająca wysokość grupy do 82 mm
• Maksymalna wysokość grupy przy uniesionej półce 122 mm
BOJLER
• Pojemność bojlera na gorącą wodę i parę: 2,5 l
• Innowacyjny system oszczędzania energii: dzięki bojlerom
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• INSTANT (przepływowym) dla każdej grupy istnieje możliwość
niezależnego ustawienia temperatury parzenia kawy czy
wprowadzanie grupy w stan stand-by
• Manometry ciśnienia wody w bojlerze
• Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
• Pompa wibracyjna
WYPOSAŻENIE
• Dysza pary ze stali nierdzewnej sterowana za pomocą wygodnego pokrętła, izolowana gumową nasadką zapobiegającą
poparzeniu palców
• Dysza gorącej wody sterowana pokrętłem
• Oświetlenie LED blatu roboczego ułatwiające pracę bariście
i podnoszące wartość wizualną urządzenia
• Możliwość dostosowania do stałego podłączenia do sieci wodnej
UWAGA: konieczna redukcja ciśnienia na przyłączu do 1 bar
(reduktor ciśnienia w zestawie)
BUDOWA
• Wykonany z wysokogatunkowych materiałów
• Obudowa wykonana ze stali w kolorze białej perły i srebrnym
• Regulowane nóżki
• Na wyposażeniu przewód elektryczny wraz z wtyczką z bolcem
uziemiającym

szkolenie
baristyczne

GRATIS!
Podświetlana klawiatura
na 4 rodzaje kawy
– oddzielnie na każdą grupę

Sterowanie dyszą pary
za pomocą pokrętła

EKSPRESY KOLBOWE

Wyposażony w pompę
wibracyjną i 4 litrowy
pojemnik na świeżą wodę

Dysza zaworu wody

Manometr ciśnienia
wody w bojlerze

Regulowane nóżki
Oświetlenie LED
blatu roboczego

Podwyższona grupa
(122 mm) z półkami
na ﬁliżanki espresso
(82 mm)

Dysza pary
z gumową nasadką
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LATA

GWARANCJI

EVD2CIO

kod

560x525x(H)511

wymiary

mm

pojemność zbiornika na świeżą wodę

l

4

pojemność bojlera na wodę i parę wodną

l

2,5
przepływowe

rodzaj bojlerów grupy
W/V

2700/230

maksymalna wysokość ﬁliżanki

mm

122

waga

kg

CENA FABRYCZNA

PLN

18 279,-

CENA GRAFEN

PLN

12 499,-

moc/napięcie

do cen należy doliczyć VAT 23%

45

-32%
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Ekspres do kawy IO
– 2-grupowy, elektroniczny
Ekspresy z rodziny IO charakteryzują się połączeniem oryginalnego
designu w stylu lat 70 z nowoczesną technologią. IO to jednak
nie tylko wygląd i technologia – to także cały zakres rozwiązań
mających jak najbardziej ułatwić i uprzyjemnić pracę użytkownikowi.
Już w standardowym wyposażeniu znajdziemy podwyższoną
grupę, oświetlony blat roboczy oraz elektryczny podgrzewacz
do ﬁliżanek.
WYKORZYSTANIE
• Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie
wolumetrycznym (objętościowym)
GRUPA
• Opuszczana półka zmniejszająca wysokość grupy do 82 mm
• Maksymalna wysokość grupy przy uniesionej połeczce 122 mm
• Dodatkowe przyciski dozowania ręcznego, po 1 na każdą grupę
BOJLER
• Bojler o pojemności 10,5 l
• Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
• Manometry ciśnienia wody w bojlerze i pompie
wartość wizualną urządzenia
• Wbudowana pompa rotacyjna
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WYPOSAŻENIE
• 2 niezależne dysze pary ze stali nierdzewnej sterowane
za pomocą wygodnego pokrętła
• Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą
poparzeniu palców
• Dysza gorącej wody sterowana przyciskiem
• Przycisk dozowania gorącej wody
• Oświetlenie LED blatu roboczego ułatwiające pracę bariście
i podnoszące
BUDOWA
• Wykonany z wysokogatunkowych materiałow
• Obudowa wykonana ze stali w kolorze białej perły i srebrnym
• Regulowane nóżki

szkolenie
baristyczne
Przyciski dozowania
ręcznego, po 1
na każdą grupę

Wyposażony w przyłącza
do sieci wodociągowej
oraz pompę rotacyjną

GRATIS!

Programowanie do 4 kaw
na każdą z dwóch grup
w systemie wolumetrycznym
(objętościowym)
Bojler
o pojemności
10,5 l

Sterowanie dyszą
do pary za pomocą
pokrętła

EKSPRESY KOLBOWE

Przycisk dozowania
gorącej wody

Dysza zaworu wody

Manometr ciśnienia
wody w bojlerze
i pompie

2 niezależne dysze pary
ze stali nierdzewnej
z gumową nasadką

Regulowane nóżki
Oświetlenie LED
blatu roboczego

Podwyższona grupa
(122 mm) z półkami
na ﬁliżanki espresso
(82 mm)
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LATA

GWARANCJI

EVD2IO

kod

745x525x(H)511

wymiary

mm

pojemność bojlera

l

10,5

moc przy zasilaniu 230 V

W

3900

moc przy zasilaniu 400 V

W

3900

maksymalna wysokość ﬁliżanki

mm

122

waga

kg

63

CENA FABRYCZNA

PLN

18 769,-

CENA GRAFEN

PLN

12 999,-

-30%

20 kg kawy GRATIS

Twój zysk wyniesie 12 000 PLN!*
do cen należy doliczyć VAT 23%

ilość kawy:
ilość kaw z 1 kg:
ilość kaw z 20 kg:
cena za 1 ﬁliżankę kawy:

20 kg
120 ﬁliżanek
2 400 ﬁliżanek
5 PLN

Twój zysk z 20 kg kawy*:

12 000 PLN
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Ekspres do kawy PEGASO
– 2-grupowy, elektroniczny
WYKORZYSTANIE
• Profesjonalny ekspres ciśnieniowy wykonany z wysokogatunkowych materiałów
• Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie
wolumetrycznym (objętościowym)
GRUPA
• Grupa z ﬁltrem kolbowym
• Klawiatura na 4 rodzaje kawy, dozowanie ręczne – oddzielnie
na każdą grupę
BOJLER
• Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
• Manometr ciśnienia bojlera i pompy podczas parzenia kawy
• Wbudowana pompa rotacyjna
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WYPOSAŻENIE
• Profesjonalny ekspres ciśnieniowy wykonany z wysokogatunkowych materiałow
• Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie
wolumetrycznym (objętościowym) poparzeniu palców
• Podgrzewacz do ﬁliżanek wykorzystujący ciepło z bojlera
• Kolor obudowy: czarny
BUDOWA
• Kolor obudowy: czarny
• Nieregulowane nóżki

szkolenie
baristyczne

GRATIS!
Klawiatura na 4 rodzaje kawy,
dozowanie ręczne - oddzielnie
na każdą grupę

EKSPRESY KOLBOWE

Podgrzewacz
na ﬁliżanki

Przycisk
zaworu
wody

Pokrętło
zaworu pary

Dysza pary
z gumową
nasadką
Manometry ciśnienia
w bojlerze i pompy

Dysza
zaworu wody

Grupa z ﬁltrem
kolbowym
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LATA

GWARANCJI

EVD2PG

kod

740x555x(H)515

wymiary

mm

pojemność bojlera

l

10,5

moc przy zasilaniu 230 V

W

3700

moc przy zasilaniu 400 V

W

3700

maksymalna wysokość ﬁliżanki

mm

82
czarny

kolor obudowy

62

waga

kg

CENA FABRYCZNA

PLN

17 422,-

CENA GRAFEN

PLN

9 499,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-45%
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Ekspresy do kawy POLARIS
– 2-grupowe, elektroniczne
Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe o wyjątkowym wyglądzie.
Wyróżnia je unikatowy system podświetlenia klawiatury
sterującej oraz nowoczesny design, który łączy kształty
aerodynamiczne z futurystycznymi. Podświetlenie panelu
bocznego typu LED sprawia, że maszyna przyciąga uwagę,
stając się ważnym elementem wystroju lokalu.
WYKORZYSTANIE
• Alfanumeryczny wyświetlacz z funkcjami:
– ustawienia temperatury podgrzewacza do ﬁliżanek
– wskaźnik czasu parzenia kawy dla każdej z grup
– ustawienia daty
– ustawienia godziny
– ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia
ekspresu
– odczytu licznika wydanych kaw
– kontroli częstotliwości regeneracji zmiękczacza do wody
• Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie
wolumetrycznym (objętościowym)
• Dodatkowe przyciski dozowania ręcznego

GRUPA
• Maksymalna wysokość ﬁliżanki: do 82 mm lub w wersji
z podwyższonymi grupami do 120 mm
• Automatyczny system czyszczenia grup
BOJLER
• Wbudowana pompa rotacyjna
• Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
WYPOSAŻENIE
• 2 niezależne dysze pary ze stali nierdzewnej sterowane za pomocą
dżojstików
• Automatyczny spieniacz w miejscu jednej z dysz (tylko wybrane
modele)
• Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu
palców
• Elektryczny podgrzewacz do ﬁ liżanek z możliwością regulacji
temperatury pracy
• Podświetlane krawędzie paneli bocznych typu LED w kolorze
białym
• Oświetlenie blatu roboczego
BUDOWA
• Wykonane z wysokogatunkowych materiałów
• Elegancka chromowana obudowa
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Alfanumeryczny
wyświetlacz funkcji

Manualne przyciski
sterowania dla
każdej z grup

POLECANY PRZEZ ROBERTA SOWĘ

Elektryczny podgrzewacz
do ﬁliżanek

Klawiatura na
4 rodzaje kawy,
dozowanie ręczne
- oddzielnie
na każdą grupę

Innowacyjne
sterowanie
dyszami pary
za pomocą
dżojstików

Dysza
zaworu
wody

szkolenie
baristyczne

GRATIS!
Dysza pary
z gumową
nasadką

Manometry ciśnienia
w bojlerze i pompy
Grupa z ﬁltrem
kolbowym

2

LATA

GWARANCJI

Regulowane nóżki

kod

EVD2PR

EVD2PRAUT

EVD2PRH

EVD2PRHAUT

opis

standard

z automatycznym
spieniaczem

z podwyższonymi
grupami

z automatycznym
spieniaczem oraz
podwyższonymi grupami

750x570x(H)540

750x570x(H)540

750x570x(H)540

750x570x(H)540

12

12

12

12

wymiary

mm

poj. bojlera

l

moc przy zasilaniu 230 V

W

3700

3700

3700

3700

moc przy zasilaniu 400 V W

4000

4000

4000

4000

74

74

74

74

waga

kg

CENA FABRYCZNA

PLN

27 921,-

CENA GRAFEN

PLN

22 499,-

-20%

33 317,25 999,-

-22%

29 770,26 549,-

-11%

35 167,28 699,-

Akcesoria

EX12

kod

oświetlenie LED RGB

typ
CENA FABRYCZNA

PLN

2 160,-

CENA GRAFEN

PLN

1 799,-

-17%

40 kg kawy GRATIS

Twój zysk wyniesie 24 000 PLN!*
do cen należy doliczyć VAT 23%

ilość kawy:
ilość kaw z 1 kg:
ilość kaw z 40 kg:
cena za 1 ﬁliżankę kawy:

40 kg
120 ﬁliżanek
4 800 ﬁliżanek
5 PLN

Twój zysk z 40 kg kawy*:

24 000 PLN
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-18%

EKSPRESY KOLBOWE

Doceniam ekspres Polaris za łatwość i precyzję
w użytkowaniu. Produkt łączy w sobie zaawansowaną
technologię z klasycznym i eleganckim designem
– jest wyrazistym akcentem w naszej restauracji.

Ekspres do kawy VELA VINTAGE
– 2-grupowy, dźwigniowy z ogrzewaniem gazowym
Profesjonalny ekspres w klasycznej obudowie. Vela Vintage
przeznaczony dla prawdziwych koneserów kawy. Ekspres Vela
Vintage pozwala uzyskać espresso o maksimum smaku
i aromatu. Już sam wygląd ekspresu i jego stylistyka nadają
kawiarni niepowtarzalny styl.
Dzięki zamontowanemu systemowi ogrzewania gazowego
ekspres może pracować bez dostępu do prądu i być wykorzystywany w mobilnych kawiarniach czy food truckach.
WYKORZYSTANIE
• Sterowanie mechaniczne za pomocą dźwigni
• Parzenie kawy odbywa się poprzez nacisk tłoka
GRUPA
• 2 grupy ze stali INOX dostosowane do ﬁliżanek o maksymalnej
wysokości 82 mm
• Grupy z ulepszonym systemem wydajności termicznej
nacisk tłoka w specjalnej, zewnętrznej grupie

BOJLER
• Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze (przy podłączeniu
do prądu)
• Wizualny wskaźnik poziomu wody w bojlerze
• Manometr ciśnienia wody w bojlerze
WYPOSAŻENIE
• Dla podkreślenia stylu retro końcówki ﬁltrów, dźwigni grup
oraz pokręteł wody i pary zakończone stylowymi uchwytami
• 1 dysza do wrzątku otwierana pokrętłem zakończonym stylową
rękojeścią
• 2 niezależne dysze pary otwierane pokrętłami zakończonymi
stylowymi rękojeściami
• Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu
palców
• W komplecie:
− 1 ﬁltr z wylewką i sitkiem na 1 ﬁliżankę
− 2 ﬁltry z wylewkami i sitkami na 2 ﬁliżanki
BUDOWA
• Regulowane nóżki dla łatwego wypoziomowania maszyny
• System ogrzewania gazowego
• Elegancka chromowana obudowa
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szkolenie
baristyczne

GRATIS!

Grupa z ulepszonym systemem
wydajności termicznej

Pokrętła do sterowania
dyszami pary w stylu retro

EKSPRESY KOLBOWE

Stylowe, drewnopodobne
wykończenie rączek do ﬁltrów

Ogrzewanie gazowe
w standardzie

2

Stylowy i elegancki wygląd

LATA

GWARANCJI

ALE2VLAC01

kod

770x560x(H)580/800

wymiary (wysokość korpusu/wraz z dźwignią)

mm

pojemność bojlera

l

12

moc elektryczna przy zasilaniu 230 V

W

3900

moc elektryczna przy zasilaniu 400 V

W

4200

maksymalna wysokość ﬁliżanki

mm

waga

kg

CENA FABRYCZNA

PLN

26 946,-

CENA GRAFEN

PLN

19 999,-

82
58

30 kg kawy GRATIS

Twój zysk wyniesie 18 000 PLN!*
do cen należy doliczyć VAT 23%

-26%

ilość kawy:
ilość kaw z 1 kg:
ilość kaw z 30 kg:
cena za 1 ﬁliżankę kawy:

30 kg
120 ﬁliżanek
3 600 ﬁliżanek
5 PLN

Twój zysk z 30 kg kawy*:

18 000 PLN
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Ekspres do kawy MY CONCEPT
– 2-grupowy, elektroniczny
To jeden z najbardziej zawansowanych technologicznie
ekspresów do kawy dostępnych na rynku. Stylowa obudowa
i najnowocześniejsza technologia sprawiają, że ekspres ten
przeznaczony jest dla wymagających baristów, którzy chcą
zaserwować kawę o niepowtarzalnym aromacie i smaku.
Dzięki rozwiązaniom technologicznym zastosowanym
w My Concept, zachowane zostały idealne proporcje pomiędzy
zaawansowanymi ustawieniami a prostotą w obsłudze. Każda
z grup w ekspresie wyposażona jest w dotykowy panel sterowania, co pozwala bariście konﬁgurować je indywidualnie,
w zależności od swoich preferencji oraz rodzaju kawy.
Technologia multiboiler znacznie zmniejsza koszty użytkowania
maszyny jednocześnie zapewniając jakość przygotowywanych
kaw na stałym, najwyższym poziomie.
Ekspres My Concept został wyposażony w technologię Green
Line, dzięki czemu pozwala na zaoszczędzenie do 30% energii
podczas pracy i aż 47% energii podczas spoczynku.
Stałe podłączenie do internetu sprawia, iż ekspres My Concept
może być diagnozowany i ustawiany z każdego miejsca na
świecie.
• Każda grupa wyposażona w dedykowany, dotykowy 5” panel
sterowania działający na wzór nowoczesnych telefonów
komórkowych
• Instrukcje dla baristy pokazywane są „krok po kroku”
na ekranie i dotyczą m.in.:
– mycia grup
– koniecznej regeneracji ﬁltrów wody
– cyklu wymiany wody w bojlerze

• Możliwość pełnej personalizacji wyświetlacza niezależnie
dla każdej grupy:
– zmiana wyglądu ikon
– dostosowanie ilości ikon parzenia kawy od 1 do 6
– zmiana kolorystyki
– możliwość wgrania własnych tapet, zdjęć, logo bezpośrednio przez wejście USB lub zdalnie
• Zdalna aktualizacja oprogramowania – szczególnie istotne
i wygodne dla sieci barów kawowych
• Kontrola czasu parzenia kawy
• Czteropoziomowy dostęp do parametrów
• Możliwość zdalnego dostępu przez serwis w celu ustawienia
około 600 parametrów maszyny (m.in. temperatury i ciśnienia
dla poszczególnych bojlerów, czas za- i wyłączenia poszczególnych grup w zależności od potrzeb), rozpoznania błędów
w przypadku podłączenia ekspresu do sieci Wi-Fi
• Szczegółowy protokół alarmów
• Tryb ECO analizujący dane wszystkich wykonanych procesów
• Funkcja automatycznego załączania, dzięki której ekspres
jest gotowy od pierwszej minuty otwarcia lokalu
• Szybki i łatwy wybór najbardziej optymalnych ustawień
maszyny do wybranej mieszanki kawy i indywidualnych
preferencji baristy
• Możliwość zapisania szczególnych parametrów ekstrakcji
dla różnych mieszanek kaw nawet w tej samej grupie
• Dzięki wysoko umieszczonym grupom możliwość korzystania
nawet z wysokich kubków (122 mm).
• Praktyczne, wysuwane półeczki dla każdej grupy zmniejszające wysokość dla małych ﬁliżanek (82 mm).

40 kg kawy GRATIS

Twój zysk wyniesie 24 000 PLN!*
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ilość kawy:
ilość kaw z 1 kg:
ilość kaw z 40 kg:
cena za 1 ﬁliżankę kawy:

40 kg
120 ﬁliżanek
4 800 ﬁliżanek
5 PLN

Twój zysk z 40 kg kawy*:

24 000 PLN

Nowoczesny dotykowy 5"
panel sterowania

Zawansowane sterowanie dyszą
pary za pomocą dżojstika

Krawędzie oświetlone
białym paskiem led

szkolenie
baristyczne

GRATIS!

EKSPRESY KOLBOWE

Podwyższone
grupy
dla szklanek
do latte

Podświetlenie blatu
roboczego
Wysuwane tacki dla
niższych ﬁliżanek

2

LATA

GWARANCJI

Izolowana, nieparząca dysza pary

EVD2BMYCO

kod

EVD2WMYCO

czarny

biały

mm

800x600x(H)590

800x600x(H)590

ilość i pojemność bojlerów grup

szt./l

2 / 1,2

2 / 1,2

moc poszczególnego bojlera grupy

W

1000

1000

moc pompy poszczególnej grupy

W

150

150

pojemność bojlera na wodę i parę

l

8

8

moc bojlera na wodę i parę

W

3000

3000

moc przy zasilaniu 230 V

W

4000

4000

moc przy zasilaniu 400 V

W

4000

4000

maksymalna średnica tampera

mm

58

58

maksymalna wysokość ﬁliżanki

mm

122

122

waga

kg

95

95

CENA FABRYCZNA

PLN

53 468,-

53 468,-

CENA GRAFEN

PLN

35 999,-

kolor obudowy
wymiary

-31%

35 999,-

-31%

SLS – Self Learning Software – zawansowany system pozwalający na automatyczne dostosowywanie parametrów działania ekspresu w zależności
od sposobu i częstotliwości jej używania.
MBT – Multi Boiler Technology – dzięki dedykowanym bojlerom dla każdej
z grup, maszyna zużywa energię na podgrzewanie tylko wtedy, kiedy jest
to naprawdę niezbędne.
LEC – Low Energy Consumption – dzięki nowoczesnemu systemowi oraz
technologii Multi Boiler urządzenie pozwala na zaoszczędzenie do 47% energii
podczas spoczynku i 30% energii w trybie pracy.
HSB – High Safety Boiler – duża ilość zabezpieczeń pracy bojlera (5 dla
głównego bojlera i 4 dla każdego z dedykowanych bojlerów) gwarantuje
wieloletnie działanie jak i bezpieczeństwo użytkownika.
do cen należy doliczyć VAT 23%
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Młynek NANO do mielenia
kawy F4E Nano – elektroniczny

− Regulowany w pionie widelec uchwytu ﬁltra
− Pojemnik na kawę ziarnistą: 0,5 kg
− Płasko i równolegle ułożone żarna ze stali nierdzewnej
o średnicy Ø58 mm
− Ilość obrotów żaren: 1400 obr./min
− Funkcja zużycia żaren poinformuje nas o konieczności ich
wymiany
− Mikrometryczne ustawianie grubości mielenia (płynna regulacja
z podziałką) dla wyjątkowo precyzyjnego efektu mielenia,
dostosowanego do oczekiwań najbardziej wymagających
klientów
− Przestawienie ilości mielenia kawy liczone w zaledwie
w sekundach, nie powoduje przerw w pracy operatora
− 3 tryby mielenia:
• Pojedynczy cykl mielenia.
• Mielenie ręczne ciągłe ( trwa aż do momentu zwolnienia
przycisku)
• Wybór dozy na dwie kawy

Precyzyjne ustawianie
grubości mielenia

A – Doza dla pojedynczej
kawy
B – Mielenie ręczne ciągłe
C – Doza dla podwójnej
kawy

− Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD pokazujący:
• Ilość kaw przygotowanych w ciągu dnia, tygodnia oraz podczas całego okresu eksploatacji
• Godzinę w formacie 12-sto lub 24-godzinnym oraz datę
(miesiąc, dzień i rok)
• Wybrany tryb mielenia (miga na ekranie w trakcie pracy
danego trybu)
• Ilość godzin pozostałych do wymiany żaren
• Informacje dostępne w językach: angielskim, włoskim,
hiszpańskim, francuskim, niemieckim
− Funkcja procentowego ustawienia stopnia jasności wyświetlacza
− Funkcja wyzerowania licznika godzin pozostałych do wymiany
żaren
− Funkcja RESET do powrotu do ustawień fabrycznych młynka
− Silnik urządzenia zabezpieczony wyłącznikiem termicznym
(chroni przed nadmiernymi rozgrzaniem spowodowanym
przetężeniem, który interweniuje przerywając zasilanie
silnika)
− Obudowa stalowa w kolorze szarym

MŁYNKI DO KAWY

Przeznaczony dla najbardziej wymagającego Klienta, dla małych
i średniej wielkości lokali gastronomicznych. Kontrolę pracy
personelu ułatwiają elektroniczne liczniki porcji zmielonej
kawy (całkowity, częściowe) na dużym i czytelnym wyświetlaczu elektronicznym dzięki, któremu nawet w najbardziej
zaciemnionym barze praca staje się łatwa.

Dotykowy, kolorowy
wyświetlacz LCD

Regulowany w pionie
widelec uchwytu

Pojemnik na kawę
ziarnistą 0,5 kg

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

F4E nano

kod

169x240x(H)4473

wymiar
wym
iaryy

mm

moc

W

2500
25

napięcie

V

2300
23

głośno
gło
śność
ść pra
pracy
cy

db (A)

78

wagaa
wag

kg

11

CENAA FABR
CEN
FABRYCZ
YCZNAA

PLN

2 781,
781,-

CENA GRAFEN

PL
PLN

2 099,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-25%
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Młynek do mielenia kawy F64E
- elektroniczny
Przeznaczony dla najbardziej wymagającego Klienta.
Kontrolę pracy personelu ułatwiają elektroniczne liczniki
porcji zmielonej kawy (całkowity, częściowe) na dużym i czytelnym wyświetlaczu elektronicznym dzięki, któremu nawet w
najbardziej zaciemnionym barze praca staje się łatwa. Dzięki
systemowi mielenia „on demand” gwarancja zawsze świeżej
kawy.
−
−
−
−
−
−
−

MŁYNKI DO KAWY

Obudowa stalowa
Widelec uchwytu ﬁltra
Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,5 kg
Żarna ze stali nierdzewnej Ø64 mm
Ilość obrotów żaren: 1350 obr./min
Sugerowana dobowa wydajność: do 2 kg
Funkcja kontroli zużycia żaren informuje o konieczności
ich wymiany
− Precyzyjne ustawianie grubości mielenia (płynna regulacja
z podziałką)

− 3 tryby mielenia:
• Doza dla pojedyńczej kawy
• Mielenie ręczne ciągłe
• Doza dla podwójnej kawy
− Regulacja porcji (dozy): czasowa
− Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD pokazujący:
• Temperaturę i wilgotność otoczenia
• Ilość kaw przygotowanych w ciągu dnia, tygodnia oraz
podczas całego okresu eksploatacji
• Godzinę oraz datę
• Wybrany tryb mielenia
− Kontrolka LED informująca o pracy urządzenia (włączony/
wyłączony)
− Silnik urządzenia zabezpieczony wyłącznikiem termicznym
(chroni przed nadmiernymi rozgrzaniem, interweniuje
przerywając zasilanie silnika)

A
Precyzyjne ustawianie
grubości mielenia

B

C

A – Doza dla pojedyńczej Podajnik z wyciąganą
kawy
tubą w celu łatwiejszego
B – Mielenie ręczne ciągłe czyszczenia
C – Doza dla podwójnej
kawy

2

LATA

GWARANCJI

F64E
F6
4E

kod

230x270x(H)615

wymiary

mm

moc

W

350

napięc
nap
ięcie
ie

V

2300
23

gł śno
gło
śn ść pracy

db (A)

78

waga

kg

13

CENA FABRYCZNA

PLN

3 780,-

CENA GRAFEN

PLN

2 699,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-28%
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Młynek do mielenia kawy F5GA
- automatyczny

MŁYNKI DO KAWY

− Automatyczny system mielenia kawy do pojemnika
na kawę zmieloną.
− Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium
− Wygodny widelec do oparcia ﬁltra
− Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,5 kg
− Pojemnik na kawę zmieloną: 250 g
− Precyzyjne ustawianie grubości mielenia
(płynna regulacja z podziałką)
− Regulacja porcji (dozy): 5,5-10 g
− Żarna ze stali nierdzewnej Ø64 mm
− Ilość obrotów żaren: 1350 obr./min
− Sugerowana dobowa wydajność: do 2 kg
− Kontrolka LED informująca o pracy urządzenia
(włączony/wyłączony)
− Silnik urządzenia zabezpieczony wyłącznikiem termicznym
(chroni przed nadmiernymi rozgrzaniem, interweniuje
przerywając zasilanie silnika)

Precyzyjne ustawianie
grubości mielenia

Precyzyjna regulacja
porcji: 5,5-10 g

2

LATA

GWARANCJI

F5GA

kod

230x
23
0x27
270x
0x(H
(H)6
)615
15

wymiary

mm
m

moc

W

3500

nap
a ięcie
ięęciee
ięc

V

2300
23

głośność pra
p cyy

d (A)
db

7
78

wagaa
wag

kgg

14

CEN
E A FABRRYCZNA

PLN

3 110,-

CENA GRAFEN

PLN

1 599,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-49%
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AKCESORIA
kod

opis

208632

208625

208731

208670

208649

cena (PLN)

Tamper z regulacją

Płynna regulacja wysokości tampera pozwala
na uzyskanie zawsze takiego samego nacisku
na kawę w kolbie
Odpowiedni do większości kolb
Tamper wykonany ze stali nierdzewnej uchwyt
z czarnego aluminium
Wymiary: ø58x(H)35 mm

Tamper dynamometryczny

Pozwala na kontrolowanie prawidłowego
i powtarzalnego ubicia kawy, odpowiedni
do większości kolb
Tamper wykonany ze stali nierdzewnej ze sprężyną
Czarny aluminiowy uchwyt
Wymiary: ø58x(H)100 mm

99,-

Tamper

Do ubijania kawy w większości ekspresów kolbowych
Ubijak ze stali nierdzewnej AISI 304
Uchwyt drewniany malowany
Waga: 380 g
Wymiary: ø58x(H)95 mm

82,-

Mata pod tamper pojedyncza

Wykonana z silikonu, wycięcie do umieszczenia
kolby w czasie ubijania kawy
Wytłoczenie na jeden tamper
Wykonana z silikonu
Wymiary: 150x100x(H)45 mm

Mata pod tamper podwójna

Wykonana z silikonu, 2 wycięcia do umieszczenia
kolby w czasie ubijania kawy
Wytłoczenia na dwa tampery
Wykonana z silikonu
Wymiary: 205x150x(H)45 mm

Stacja tampingowa

Wycięcie do umieszczenia kolby w czasie ubijania
Z wytłoczeniem na tamper
Wymiary: 93x142x(H)60 mm

Podstawa pod młynek
z szuﬂadą na fusy

Wykonana ze stali węglowej
Z wyjmowaną poprzeczką i perforowanym blatem
Idealna jako podstawa pod młynek do kawy
Wymiary: 350x250x(H)90 mm

Odbijak do fusów GN 1/6

Wykonany ze stali nierdzewnej
Wyjmowana poprzeczka w silikonowej osłonie
Wymiary: 176x162x(H)100 mm

Odbijak do fusów GN 1/4

Wykonany ze stali nierdzewnej
Wyjmowana poprzeczka w silikonowej osłonie
Wymiary: 265x162x(H)100 mm

NEW!
99,-

NEW!

NEW!
37,-

NEW!
51,-

NEW!

208687

75,-

TWÓJ

208694

NEW!

269,-

NEW!

208335

69,-

NEW!

208342

28

79,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

kod

opis

cena (PLN)

NEW!

Odbijak do fusów
w drewnianej obudowie

Obudowa wykonana z ciemnego drewna,
pojemnik na fusy GN 1/4 ze stali nierdzewnej
Wyjmowana poprzeczka w silikonowej osłonie
Wymiary: 275x175x(H)110 mm

208618

Odbijak do fusów, okrągły
– wolnostojący

Wykonany ze stali nierdzewnej
Poprzeczka w silikonowej osłonie
Wymiary: 153x185x(H)165 mm

149,-

208724

Szczotka do czyszczenia grupy
w ekspresie do kawy

Do łatwego czyszczenia sitka i uszczelki grupy
Twarda szczotka wykonana z nylonu
Z łyżką do odmierzania środka czyszczącego
Kołnierz chroni uchwyt przed zalaniem
Długość: 225 mm

29,-

Termomert do mleka

Posiada klips mocowania do dzbanka
Zielone oznakowanie wskazuje idealną temperaturę
spienionego mleka do cappuccino itp.
Zakres temperatury od -10°C do +110°C
Stopniowanie co 1°C
Sonda ze stali nierdzewnej, osłona z klipsem
Czytelna tarcza
Wymiary: ø44x140 mm

16,-

992500

Kawa ziarnista
La Crema

Kawa ziarnista La Crema powstaje ze starannie
dobranych i wyselekcjonowanych ziaren kawy arabica
i robusta, aby spełnić oczekiwania najbardziej
wymagających smakoszy kawy
Kawa o intensywnym aromacie, zrównoważonym smaku
z lekką nuta czekolady
Przeznaczona do profesjonalnej gastronomii
Opakowanie: 1 kg

49,-

998960

Cukier biały
w paluszkach
La Crema

Opakowanie: 1000 szt.

998977

Cukier trzcinowy
w paluszkach
La Crema

Opakowanie: 1000 szt.

998953

Ciastko karmelowe
La Crema

Opakowanie: 300 szt.

979617

Profesjonalny proszek
do czyszczenia ekspresów
do kawy

Proszek na bazie tlenu aktywnego do czyszczenia
ekspresów z uporczywych osadów. Doskonale usuwa
również zanieczyszczenia z porcelany, fajansu oraz
wewnętrznych powierzchni termosów i podgrzewaczy
gastronomicznych. Zalecany do kolbowych ekspresów
do kawy.
Opakowanie: 0,5 kg

979631

Profesjonalny płyn
do czyszczenia instalacji
spieniania mleka
w ekspresach do kawy

Preparat w koncentracie do czyszczenia przystawek
spieniania mleka (toru spieniania mleka) we wszystkich
standardowych ekspresach do kawy. Usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe i skrystalizowane pozostałości
białek. Może być stosowany do mycia zewnętrznych
powierzchni urządzenia. Działa odkamieniająco. pH 1.
Pojemność: 1 kg

208380

139,-

NEW!

271247

TWÓJ

60,-

TWÓJ

79,-

TWÓJ

do cen należy doliczyć VAT 23%

45,-

NEW!

NEW!
40,-
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40,-

Filtry do wody BWT
• Łatwa wymiana wkładów
• Wszystkie wkłady pasują do głowicy 231913
• Możliwość ustawienia i regulacji obejścia „By-pass”
– idealne w przypadku ekspresów do kawy
• Regulacja przepływu bezpośrednio na głowicy
• Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany wkładu
ﬁltracyjnego

typ

GŁOWICA
− Gwint wejścia i wyjścia 3/8”
TWÓJ

kod

231913

cena

158,-

Głowica
ł i z wkładem
kł d M

Głowica z wkładem L

wydajność dla dH°10 i obejścia „1”
wysokość ﬁltra z głowicą bez uchwytu (A)

2880 l
475 mm

3945 l
500 mm

wysokość ﬁltra z głowicą z uchwytem (B)

500 mm

530 mm

wysokość przyłącza (C)

425 mm

450 mm

min. 65 mm

min. 65 mm

długość instalacyjna (E)

125 mm

125 mm

średnica wkładu (F)

130 mm

145 mm

3/8”

3/8”

2-8 bar

2-8 bar

odstęp od podłoża w przypadku
montażu głowicy do ściany (D)

gwint wejścia i wyjścia
wymagane ciśnienie wody przyłączeniowej
zalecana temp. wody przyłączeniowej

+4 do +30°C

+4 do +30°C

zalecana temp. otoczenia

+4 do +40°C

+4 do +40°C

waga (na sucho/na mokro)

2,4 kg/4,2 kg

3,4 kg/5,9 kg

uniwersalny

uniwersalny

– do ekspresów
do kawy, pieców
kon.-parowych,
kostkarek

– do ekspresów
do kawy, pieców
kon.-parowych,
kostkarek

TWÓJ

kod

przeznaczenie
ﬁltracja
pozycja pracy
wydajność dla dH°10
wymiary
cena

30

231920

TWÓJ

231937

wkład M do ﬁltrów BWT

wkład L do ﬁltrów BWT

uniwersalny – do ekspresów do kawy,
pieców kon.-par., kostkarek itp.

uniwersalny – do ekspresów do kawy,
pieców kon.-par., kostkarek itp.

5-stopniowa

5-stopniowa

pionowa lub pozioma

pionowa lub pozioma

obejście „1” – 2880 l

obejście „1” – 3945 l

ø130 mm

ø145 mm

318,-

411,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

TWÓJ

kod

231333

wymiary czujnika
przepustowość
wymiary wyświetlacza
cena

77x72x(H)46 mm
10-100 l/h
62x50x(H)17 mm
265,-

typ

Głowica z wkładem V

Głowica z wkładem M

wydajność dla dH°10 i obejścia „1”

2160 (dla obejścia „3”)

3240 (dla obejścia „3”)

wysokość ﬁltra z głowicą bez uchwytu (A)

420 mm

475 mm

wysokość ﬁltra z głowicą z uchwytem (B)

445 mm

500 mm

wysokość przyłącza (C)

370 mm

425 mm

min. 65 mm

min. 65 mm

długość instalacyjna (E)

125 mm

125 mm

średnica wkładu (F)

115 mm

130 mm

3/8”

3/8”

odstęp od podłoża w przypadku montażu
głowicy do ściany (D)

gwint wejścia i wyjścia
wymagane ciśnienie wody przyłączeniowej

2-8 bar

2-8 bar

zalecana temp. wody przyłączeniowej

+4 do +40°C

+4 do +40°C

zalecana temp. otoczenia

+4 do +60°C

+4 do +60°C

waga (na sucho/na mokro)

2,3 kg (przybliżona)

do ekspresów
do kawy i innych
urządzeń
do produkcji
gorących
napojów

2,8 kg (przybliżona)

do ekspresów
do kawy i innych
urządzeń
do produkcji
gorących
napojów

TWÓJ

kod

przeznaczenie
ﬁltracja
pozycja pracy
wydajność
wymiary
cena

do cen należy doliczyć VAT 23%

TWÓJ

238455

238462

wkład Premium V do ﬁltrów BWT

wkład Premium M do ﬁltrów BWT

do ekspresów do kawy i innych urządzeń
do produkcji gorących napojów

do ekspresów do kawy i innych urządzeń
do produkcji gorących napojów

5-stopniowa z dodatkową formułą AROMA PLUS
– innowacyjna ochrona przed osadami wapnia

5-stopniowa z dodatkową formułą AROMA PLUS
– innowacyjna ochrona przed osadami wapnia

pionowa lub pozioma

pionowa lub pozioma

dla ekspresów dH°14, obejście „2”- 1165 l;
automatów vendingowych: dH°14,
obejście „3”- 1400 l

dla ekspresów dH°14, obejście „2”- 1750 l;
automatów vendingowych: dH°14,
obejście „3”- 2100 l

ø115 mm

ø130 mm

288,-

379,-
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LICZNIK DO WODY Z WYŚWIETLACZEM
• Idealne urządzenie dla precyzyjnego określania ilości
przepływu wody w celu określenia momentu wymiany
wkładów ﬁltracyjnych lub regeneracji zmiękczaczy
• Wyświetlacz 5 cyfrowy
• Licznik odliczany w dół od „99999” do „-99999”
• Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
• Zasilany baterią 3VDC
• Współczynnik szczelności: IPX4
• Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
do
ekspresów
do kawy

uniwersalna,
z regulacją
- do wszystkich
typów urządzeń

TWÓJ

kod

TWÓJ

1002952

298900

GŁOWICA PURITY C
by-pass 0-70% 3/8”

GŁOWICA PURITY C
by-pass 30% 3/8”

Elektroniczny licznik
przepływu wody 10-100A

uniwersalna, z regulacją
- do wszystkich typów urządzeń

do ekspresów do kawy

166,-

113,-

nazwa
przeznaczenie

TWÓJ

1013637

cena
Filtracja końcowa
Pod koniec procesu ﬁltracji
włókno ﬁltracyjne zatrzymuje
drobne cząsteczki.
Filtracja węglem aktywnym
Cała woda – także woda
z obejścia – przepływa przez
ﬁltr z węglem aktywnym, dzięki
czemu usuwane są substancje
zakłócające smak i aromat.
Redukcja twardości węglanowej
Ta część ﬁltra PURITY C Quell ST
redukuje twardość węglanową
wody, co zapobiega niepożądanemu tworzeniu się osadów
wapiennych.
Filtracja wstępna
Filtr wstępny zatrzymuje
duże cząstki stałe.

272,-

TWÓJ

4
3

2

1

1002730

102828

102826

1002045

1012446

nazwa

PURITY C 50

PURITY C 150

PURITY C 300

PURITY C 500

PURITY C 1100

cena

155,-

234,-

346,-

539,-

797,-

kod

technologia

dekarbonizacja

maks. ciśnienie robocze | temperatura wody na wejściu

8,6 bar | 4 – 30 °C

przepływ znamionowy

60 l/h (0,25 bar)

60 l/h (0,25 bar)

60 l/h (0,25 bar)

100 l/h (0,5 bar)

100 l/h (0,5 bar)

wymiary (szer./gł./wys.) – głowica ﬁltra z wkładem ﬁltracyjnym

119/108/268 mm

117/104/419 mm

125/119/466 mm

144/144/557 mm

184/184/557 mm

1,0/1,6 kg

1,8/2,8 kg

2,8/4,2 kg

4,6/6,9 kg

7,7/12,5 kg

ciężar (suchy/mokry)
przyłącza (wejście/wyjście)
położenie robocze | użytkowanie

G 3/8”
poziome i pionowe | możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy
głowica ﬁltra PURITY C 0–70% z regulacją obejścia
wydajność: ekspresy do kawy, urządzenia vendingowe
(przy twardości węglanowej 10 °dH/ustawienie obejścia 40%)

960 l

2 408 l

4 000 l

6 800 l

11 500 l

wydajność: urządzenia do gotowania na parze, piece
(przy twardości węglanowej 10 °dH/ustawienie obejścia 10%)

660 l

1 656 l

2 750 l

4 675 l

7 906 l

831 l

2 086 l

3 464 l

5 889 l

9 960 l

600 l

1 505 l

2 500 l

4 250 l

7 188 l

głowica ﬁltra PURITY C 30 % ze stałym obejściem
wydajność: przy twardości węglanowej 10 °dH
głowica ﬁltra PURITY C 0 % ze stałym obejściem
wydajność: przy twardości węglanowej 10 °dH

32
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INFORMACJE OGÓLNE
Przedstawione w katalogu produkty dostępne są na terenie całej Polski
za pośrednictwem dystrybutorów, których dane teleadresowe zostały
umieszczone na naszej stronie internetowej www.grafen.com. Nasi partnerzy
handlowi dysponują szczegółowymi informacjami na temat naszych produktów, sposobu ich dostarczenia, montażu oraz serwisowania.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Nowa
edycja katalogu unieważnia wszystkie ceny i warunki handlowe podane
w poprzedniej jego edycji.
Ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
w wysokości 23% lub 8% na wybrane artykuły spożywcze.
HENDI Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania wyrobów ze sprzedaży. Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.grafen.com.
Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre produkty zostały pokazane na zdjęciach z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich
skład. HENDI Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
błędy wynikające z druku. Właściwe produkty dostępne w sprzedaży mogą
się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów w całości lub w części bez
zezwolenia jest zabronione. Każde urządzenie wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej musi być wyposażone w dodatkowy uzdatniacz wody
używany zgodnie z zaleceniam i producenta. W przypadku jego braku klient
traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące
bezpieczeństwa oraz higieny.

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki
tel. 61 658 70 00
e-mail: info@hendi.pl
www.grafen.com

34

INDEX KODÓW
kod

1xxxx
1002045
1002730
1002952
1012446
1013637
102826
102828
2xxxx
208335
208342

strona

32
32
32
32
32
32
32

28
28

kod

208380
208618
208625
208632
208649
208670
208687
208694
208724
208731
231333
231913

strona

29
29
28
28
28
28
28
28
29
28
31
30

kod

231920
231937
238455
238462
271247
298900
9xxxx
979617
979631
992500
998953

strona

30
30
31
31
29
32

29
29
29
29

kod

strona

998960
998977

29
29

Axxxx
ALE2VLAC01

19

Exxxx
EVD2BMYCO
EVD2CIO
EVD2IO
EVD2PG
EVD2PR

21
11
13
15
17

kod

strona

EVD2PRAUT
EVD2PRH
EVD2PRHAUT
EVD2WMYCO
EX12

17
17
17
21
17

Fxxxx
F4Enano
F5GA
F64E

23
27
25

INDEX A-Z
C
Ciastko karmelowe La Crema .................................................................................... 29
Cukier biały w paluszkach La Crema ...................................................................... 29
Cukier trzcinowy w paluszkach La Crema.............................................................. 29
E
Ekspres do kawy IO .......................................................................................................13
Ekspres do kawy IO Compact .....................................................................................11
Ekspres do kawy My Concept .....................................................................................21
Ekspres do kawy Pegaso..............................................................................................15
Ekspres do kawy Polaris ..............................................................................................17
Ekspres do kawy Polaris z automatycznym spieniaczem .................................17
Ekspres do kawy Polaris z automatycznym spieniaczem
oraz podwyższoną grupą .............................................................................................17
Ekspres do kawy Polaris z podwyższoną grupą....................................................17
Ekspres do kawy VELA VINTAGE .................................................................................19
Elektroniczny licznik przepływu wody .................................................................... 32
G
Głowica ............................................................................................................................ 30
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

ZMYWANIE

CHŁODNICTWO

EKSPRESY DO KAWY

KONCEPT PIZZA

OBRÓBKA MECHANICZNA

CIĄGI KUCHENNE

SZAFY DO MIĘSA

dystrybutor

