EKSPRESY CIŚNIENIOWE
Esprecious

Ekspres ciśnieniowy do espresso, kawy i innych napojów gorących. Z podłączeniem do sieci
wodociągowej 3/4 cala. Wyposażony w ekran dotykowy, jeden lub dwa młynki do mielenia kawy,
podwójną wylewkę kawy, zaparzacz ze stali nierdzewnej, oddzielną wylewkę gorącej wody,
ociekacz, automatyczny wskaźnik odkamieniania, program płukania i możliwość prezentacji
reklam na ekranie ekspresu.
...................................................................................................................

Esprecious 12

Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant.
Wydaje 8 różnych
napoi w trzech pojemnościach między innymi: espresso, cappuccino, kawę latte, latte macchiato,
czekoladę,
mleko i inne.
Objętość pojemników 1x1.4 kg / 2x1.3 litra
Wydajność na godzinę:
Espresso ok. 3,3 l (83 filiżanki)
Napoje instant ok. 30 l (240 filiżanek)
Czas zaparzania:
Espresso ok. 30 sek. / 40 ml
Napoje instant ok. 15 sek. / filiżankę
Ciśnienie podłączenia minimum 1 bar
Zasilanie 230V~ 50Hz 2250W
Wymiary (sxgxw) 330x570x660 mm
Wysokość wylewki 60-130 mm
Wrzątek 135 mm
Podłączenie do wody Tak
Numer artykułu
8.035.030.32001
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Esprecious 22
Z 2 młynkami, 2 pojemnikami na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych
napoi w trzech pojemnościach między innymi: espresso, cappuccino, kawę latte, latte macchiato, czekoladę,
czekoladę z mlekiem, mleko i inne.
Objętość pojemników 2x0.7 kg / 2x1.3 litra
Wydajność na godzinę:
Espresso ok. 3,3 l (83 filiżanki)
Napoje instant ok. 30 l (240 filiżanek)
Czas zaparzania:
Espresso ok. 30 sek. / 40 ml
Napoje instant ok. 15 sek. / filiżankę
Ciśnienie podłączenia minimum 1 bar
Zasilanie 230V~ 50Hz 2250W
Wymiary (sxgxw) 330x570x660 mm
Wysokość wylewki 60-130 mm
Wrzątek 135 mm
Podłączenie do wody Tak
Numer artykułu
8.035.040.32001

AUTOMATY TYPU INSTANT
Quinto
Automat na produkty instant. Z podłączeniem do wody 3/4 cala. Z 3 pojemnikami, ociekaczem,
automatycznym programem do odkamieniania oraz czyszczenia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quinto 322
Z 3 pojemnikami. Do przyrządzania 5 różnych napojów w trzech pojemnościach np:
kawa mała/duża,
cappuccino, czekolada, gorąca woda.
Objętość pojemników 1 x 3.2 litra / 2x1.3 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania 11 sek./ filiżankę
Ciśnienie podłączenia minimum 1 bar
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2190W
Wymiary (sxgxw) 335x420x570 mm
Wysokość wylewki 114 mm
Podłączenie do wody Tak
kolor
Stal nierdzewna
Biały

Numer artykułu
8.020.270.31004
8.020.270.31005

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pompa wody do Quinto
Do zastosowania wyłącznie z automatem Quinto, gdzie podłączenie do wodociągu nie jest możliwe.
Wymaga
zastosowania butli z wodą. W zestawie pompa, wąż do wody i przewód elektryczny. Bez wskaźnika
braku
wody w butli.
Numer artykułu
7.270.701.101

AUTOMATY TYPU INSTANT
Bolero XL
Automat na produkty instant. Z podłączeniem do wody 3/4 cala. Z 3 lub 4 pojemnikami,
wyświetlaczem LCD, ociekaczem, automatycznym programem do odkamieniania oraz
czyszczenia. Również dostępny z wrzutnikiem (C) na żetony.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bolero XL 423
Model z 4 pojemnikami do przyrządzania 9 różnych napojów w trzech pojemnościach: kawa,
kawa z kremą, espresso, cappuccino, czekolada, kawa z mlekiem, moccachino, podwójne
espresso oraz wrzątek.
Objętość pojemników 4x1.3 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania 11 sek./ filiżankę
Ciśnienie podłączenia minimum 1 bar
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2230W
Wymiary (sxgxw) 338x435x596 mm
Wysokość wylewki 110 mm
Podłączenie do wody Tak
Bolero
Bolero
Bolero
Bolero

XL
XL
XL
XL

423
423
423
423

kolor
Mysterious grey/Grafi towy
Stardust white/Biały
C Mysterious grey/Grafi towy
C Stardust white/Biały

Numer artykułu
8.762.101.41021
8.762.101.41022
8.762.101.410CA
8.762.101.410CB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bolero XL 433 S (z pojemnikiem na cukier)
Model z 4 pojemnikami do przyrządzania 9 różnych napojów w trzech pojemnościach: kawa z
kremą, kawa z kremą z cukrem, kawa z mlekiem, kawa z mlekiem i cukrem, espresso, cappuccino,
cappuccino z cukrem, czekolada oraz wrzątek.
Objętość pojemników 4x1.3 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania 11 sek./ filiżankę
Ciśnienie podłączenia minimum 1 bar
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2230W
Wymiary (sxgxw) 338x435x596 mm
Wysokość wylewki 110 mm
Podłączenie do wody Tak
Bolero XL 433 S
Bolero XL 433 SC
(wrzutnik)

kolor
Mysterious grey/Grafi towy
Mysterious grey/Grafi towy

Numer artykułu PLN
8.762.201.41021
8.762.103.410CA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bolero XL 333
Model z 3 pojemnikami do przyrządzania 9 różnych napojów w trzech pojemnościach: kawa,
kawa z kremą, espresso, cappuccino, czekolada, kawa z mlekiem, moccachino, podwójne
espresso oraz wrzątek.
Objętość pojemników 1x3.2 litra / 2x1.3 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania 11 sek./ filiżankę
Ciśnienie podłączenia minimum 1 bar
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2230W
Wymiary (sxgxw) 338x435x596 mm
Wysokość wylewki 110 mm
Podłączenie do wody Tak
Bolero XL 333
Bolero XL 333
Bolero XL 333 C (wrzutnik)
Bolero XL 333 C (wrzutnik)

kolor
Mysterious grey/Grafi towy
Stardust white/Biały
Mysterious grey/Grafi towy
Stardust white/Biały

Numer artykułu
8.762.301.41021
8.762.301.41022
8.762.301.410CA
8.762.301.410CB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTOMATY TYPU FRESH BREW
FreshOne
Samoobsługowy ekspres przelewowy na kawę mieloną. Z podłączeniem do wody 3/4 cala. Z
oddzielnym przyciskiem do wrzątku, ociekaczem, automatycznym programem do odkamieniania
oraz czyszczenia, ekran LCD, obudowa ze stali nierdzewnej. Wydaje napoje w trzech zaprogramowanych
pojemnościach: filiżanka, kubek i dzbanek.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FreshOne
Z 1 pojemnikiem na kawę mieloną. Oddzielna wylewka na wrzątek. Napoje: Kawa, gorąca woda.
Objętość pojemnika 1x3.2 litra
Wydajność na godzinę min. 20 litrów (160 filiżanek)
Czas zaparzania 20 sek./ filiżankę
Ciśnienie podłączenia minimum 1 bar
Zasilanie 230V~ 50Hz 2300W
Wymiary (sxgxw) 335x505x800 mm
Wysokość wylewki pod:
Filiżankę 123 mm
Dzbanek 179 mm
Podłączenie do wody Tak
Numer artykułu
8.037.110.31001

EKSPRESY PRZELEWOWE
Seria Mondo
Ekspres przelewowy z ręcznym napełnianiem wodą. Z sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem
do odkamieniania. Ze szklanymi dzbankami oraz koszykiem do filtrów wykonanym ze stali nierdzewnej.
Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mondo 2
Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz z 2 płytami grzewczymi, w komplecie 2 dzbanki.
Maks. pojemność 2 dzbanki (24 filiżanki)
Wydajność na godzinę 18 litrów (144 filiżanki)
Czas zaparzania 5 minut / 1 dzbanek
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2140W
Wymiary (sxgxw) 195x406x446 mm
Podłączenie do wody Nie
Numer artykułu
8.010.020.31002

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mondo Twin
Z 2 systemami do zaparzania kawy oraz z 4 płytami grzewczymi, w komplecie 4 dzbanki.
Maks. pojemność 4 dzbanki (48 filiżanek)
Wydajność na godzinę 28 litrów (224 filiżanki)
Czas zaparzania 6 minut / 2 dzbanki
Wymiary (sxgxw) 404x406x446 mm
Podłączenie do wody Nie
Zasilanie
230V~ 50/60Hz 3460W
400V 3N~ 50/60Hz 4280W

Numer artykułu
8.010.030.31002
8.010.030.11002

Seria Matic
Ekspres przelewowy z podłączeniem do wody 3/4 cala. Z programowaniem cyfrowym, wyborem
od 2 do 12 filiżanek, sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem do odkamieniania. Ze szklanymi
dzbankami oraz koszykiem do filtrów wykonanym ze stali nierdzewnej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Matic
Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz z 2 płytami grzewczymi, w komplecie 2 dzbanki.
Maks. pojemność 2 dzbanki (24 filiżanki)
Wydajność na godzinę 15 litrów (120 filiżanek)
Czas zaparzania 6 minut / 1 dzbanek
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2140W
Wymiary (sxgxw) 195x406x446 mm
Podłączenie do wody Tak
Numer artykułu
8.010.050.31002

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Matic Twin
Z 2 systemami do zaparzania kawy oraz z 4 płytami grzewczymi, w komplecie 4 dzbanki.
Maks. pojemność 4 dzbanki (48 filiżanek)
Wydajność na godzinę 24 litry (192 filiżanki)
Czas zaparzania 7 minut / 2 dzbanki
Wymiary (sxgxw) 404x406x446 mm
Podłączenie do wody Tak
Zasilanie
230V~ 50/60Hz 3460W
400V 3N~ 50/60Hz 4280W

Numer artykułu
8.010.060.31002
8.010.060.11002

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seria TH
Ekspres przelewowy do zaparzania bezpośrednio do termosu. Z sygnałem "kawa jest gotowa",
wskaźnikiem do odkamieniania. Z koszykiem do filtrów, wykonanym ze stali nierdzewnej. W
komplecie nie ma termosu. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości
kofeiny.

TH
Z 1 systemem do zaparzania kawy. Ręczne napełnianie wodą.
Maks. pojemność 2.2 litra
Wydajność na godzinę 19 litrów (152 filiżanki)
Czas zaparzania 7 minut / 2.2 litra
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2310W
Wymiary (sxgxw) 235x406x545 mm
Podłączenie do wody Nie
Numer artykułu
8.010.040.31002

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THa
Z 1 systemem do zaparzania kawy, programowaniem cyfrowym. Z podłączeniem do wody.
Maks. pojemność 2.2 litra
Wydajność na godzinę 18 litrów (144 filiżanki)
Czas zaparzania 8 minut / 2.2 litra
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2310W
Wymiary (sxgxw) 235x406x545 mm
Podłączenie do wody Tak
Numer artykułu
8.010.070.31002

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seria Novo
Ekspres przelewowy. Ręczne napełnianie wodą. W komplecie ze szklanym dzbankiem oraz
plastikowym koszykiem do filtrów.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Novo
Z 1 systemem do zaparzania kawy, 1 szklanym dzbankiem oraz 2 płytami grzewczymi.
Maks. pojemność 1 dzbanek (12 filiżanek)
Wydajność na godzinę 18 litrów (144 filiżanki)
Czas zaparzania 5 minut / 1 dzbanek
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2115W
Wymiary (sxgxw) 214x391x424 mm
Podłączenie do wody Nie
Numer artykułu
8.010.080.31002

Seria Iso
Ekspres przelewowy. Ręczne napełnianie wodą. Z plastikowym koszykiem do filtrów. W komplecie
z termosem próżniowym (2 litry).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Iso
Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz termosem próżniowym (2 litry).
Maks. pojemność 2 litry
Wydajność na godzinę 18 litrów (144 filiżanki)
Czas zaparzania 6 minut / 2 litry
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2000W
Wymiary (sxgxw) 214x391x465 mm
Podłączenie do wody Nie
Numer artykułu
8.010.090.31002
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EKSPRESY PRZELEWOWE Z FILTREM OKRĄGŁYM
Seria B HW
Ekspresy przelewowe z filtrem okrągłym z podłączeniem do wody 3/4 cala. Z wbudowanym
warnikiem w kolumnie głównej. Zaparza kawę bezpośrednio do przenośnych termosów. Z
wyświetlaczem LCD, systemem do odkamieniania, licznikiem dziennym oraz zbiorczym,
sygnałem "kawa jest gotowa", wbudowanym zegarem/timerem oraz optymalnymi mechanizmami
bezpieczeństwa. W zestaw wchodzą: kolumna zaparzająca, termos(y) ze stali nierdzewnej model
VHG, koszyk(i) do filtrów, podstawa oraz ociekacz. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie
największej zawartości kofeiny.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B5 HW
Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 5 litrów. Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.
Maks. pojemność:
kawa 10 litrów
wrzątek 3 litry
Wydajność na godzinę:
kawa 30 litrów (240 filiżanek)
wrzątek 20 litrów
Czas zaparzania 10 minut / 5 litrów
Wymiary (sxgxw) 790x570x799 mm
Podłączenie do wody Tak
ze stożkami do filtrów

Zasilanie
400V 3N~ 50/60Hz 5330W

Numer artykułu
4.102.601.110

B5 HW L/R
Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 5 litrów (po lewej lub po prawej stronie
kolumny). Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.
Maks. pojemność:
kawa 5 litrów
wrzątek 3 litry
Wydajność na godzinę:
kawa 30 litrów (240 filiżanek)
wrzątek 20 litrów
Czas zaparzania 10 minut / 5 litrów
Wymiary (sxgxw) 546x570x799 mm
Podłączenie do wody Tak
Zasilanie
Numer artykułu
termos po lewej stronie/
ze stożkiem do filtrów
400V 3N~ 50/60Hz 5265W
4.104.201.110
termos po prawej stronie/
ze stożkiem do filtrów
400V 3N~ 50/60Hz 5265W
4.105.801.110
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B10 HW
Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 10 litrów. Z oddzielnym
kranikiem do wrzątku.
Maks. pojemność:
kawa 20 litrów
wrzątek 3.3 litra
Wydajność na godzinę:
kawa 60 litrów (480 filiżanek)
wrzątek 20 litrów
Czas zaparzania 10 minut / 10 litrów
Wymiary (sxgxw) 989x570x840 mm
Podłączenie do wody Tak
ze stożkami do filtrów

Zasilanie
400V 3N~ 50/60Hz 8380W

Numer artykuł
4.213.101.110

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WARNIKI DO WODY

Seria HW

Warniki do gorącej wody. Z termostatem, ociekaczem i niekapiącym kranikiem. Ze stali
nierdzewnej, z unikalnym systemem gorącej wody gwarantującym zachowanie walorów
smakowych wody idealny do zaparzenia herbaty.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HW 10
Ręcznie napełniany.
Maks. pojemność 2 litry
Wydajność na godzinę 18 litrów
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2080W
Wymiary (sxgxw) 205x355x430 mm
Podłączenie do wody Nie
Numer artykułu
8.110.101.310

HWA 20
Automatyczne pobieranie wody. Z ociekaczem oraz niekapiącym kranikiem. Z podłączeniem
do wody 3/4 cala.
Maks. pojemność 3 litry
Wydajność na godzinę 18 litrów
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2110W
Wymiary (sxgxw) 205x355x430 mm
Podłączenie do wody Tak
Numer artykułu
8.110.501.310

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HWA 40
Automatyczne pobieranie wody. Z ociekaczem oraz niekapiącym kranikiem. Z podłączeniem do
wody 3/4 cala.
Maks. pojemność 4 litry
Wydajność na godzinę 31 litrów
Zasilanie 230V~ 50/60Hz 3350W
Wymiary (sxgxw) 218x459x532 mm
Podłączenie do wody Tak
kolor
ciemno-szary

Numer artykułu
8.060.010.31002

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HWA 70
Automatyczne pobieranie wody. Z ociekaczem oraz niekapiącym kranikiem. Z podłączeniem do wody
3/4 cala.
Maks. pojemność 7 litrów
Wydajność na godzinę:
230V 31 litrów
400V 53 litry
Wymiary (sxgxw) 218x460x602 mm
Podłączenie do wody Tak
Zasilanie
230V~ 50/60Hz 3350W
400V 3N~ 50/60Hz 6000W

kolor
ciemno-szary
ciemno-szary

Numer artykułu
8.060.020.31002
8.060.030.11002

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

URZĄDZENIA DO ZIMNEJ WODY
Chiller
Automat do zimnej wody i zimnej wody gazowanej z podłączeniem do wody 3/4 cala. Ustawienie
temperatury od 5°C do 20°C.Z ociekaczem. W zestawie nie ma filtra do wody.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiller
Pojemność butli 1,5 litry
Wydajność na godzinę ok. 10 litrów
Wysokość wylewki 178 mm
Zasilanie 230V~ 50Hz 180W (575W)
Wymiary (sxgxw) 277x495x379 mm
Podłączenie do wody Tak
Chiller (zimna woda)
Chiller + (zimna woda i zimna woda gazowana)

Numer artykułu
8.070.040.31005
8.070.050.31005

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatki
Szafka
Z podajnikiem kubków w systemie pop-up oraz z zamykaną sekcją na butlę CO2.
Wymiary (sxgxw) 500x580x920 mm
Numer artykułu
7.231.107.101
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwyt na szklanki
Do przechowywania szklanek na górze Chillera.
Numer artykułu
7.274.105.101

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Po szerszą ofertę zapraszamy do naszego biura
A’Gusto
Ul. Drzewieckiego 11
54-1290Wrocław
Tel. 71 78 99 393
biuro@agusto.pl

