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Aistra espresso kavai iš Italijos!
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SEGAFREDO
ZANET TI
Nuo augalo iki puodelio - beribė aistra kavai!
SEGAFREDO ZANETTI kava - tai itališkos espresso kavos ambasadorius Lietuvoje. Gėrimų kompanija „MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP“ (įk. 1973 m.) - viena didžiausių kavos
gamintojų pasaulyje, kuri kontroliuoja visą kavos gamybos grandinę nuo pupelių iki puodelio. Tai kavos profesionalai, populiarinantys kavos kultūrą renginių metu, turintys pasaulinį kavinių tinklą
ir kartu suderinantys šiuolaikiško vartotojo poreikius, kokybišką
produkciją bei technologinę pažangą.

SEGAFREDO kavos ekspertai teigia, jog ruošiamos kavos aromatas atskleidžia pirmąsias skonio natas, priklausomai nuo kavos
pupelių kilmės ir jų skrudinimo metodo. Geras espresso yra per
amžius kartoto ritualo rezultatas. Šiuo metu SEGAFREDO kava
prekiaujama daugiau nei 110 valstybių, kompanija turi per 16 kavos ruošimo įmonių ir išgauna daugiau nei 124000 tonų kavos
pupelių per metus.

KAVOS PUPELĖS
SEGAFREDO
CREMA PROFESSIONAL

SEGAFREDO
SPECIALE ESPRESSO

Išskirtinai švelnaus skonio vidutiniškai
skrudintas Arabica ir Robusta pupelių
mišinys iš geriausių plantacijų pasaulyje.
Aromatinis ir viliojantis skonis su tiršta ir
standžia kremine puta, kuri suteikia
idealų pagrindą itališko kapučino paruošimui. Tvirta puta reiškia ne tik kavos
kokybę, bet ir padeda išryškinti jos skonį
bei ilgiau išlaikyti poskonį.

Tradicinė itališka espresso kava.
Arabika pupelės puikiai dera su Robusta
pupelėmis, kurios gaunamos iš griežtai
kontroliuojamų plantacijų, užtikrinančių
unikalias itališkos espresso kavos savybes.
Espresso kavos pupeles atpažinsite iš
tamsios spalvos ir lengvo žvilgesio, kuris
atsiranda paviršiuje susidarius plonam
karamelės sluoksniui. Ši kava pasižymi labai
stipriu kavos skoniu su pikantiškais
poskoniais.

Aromatas
Intensyvumas
Tirštumas
Rūgštingumas
Skrudinimo lygis

Aromatas
Intensyvumas
Tirštumas
Rūgštingumas
Skrudinimo lygis

SEG200
5900420070889

SEG201
5900420070735

KAVOS MALŪNAI
CASADIO
ENEA ON DEMAND
KAVOS MALŪNAS

SANMARCO 92
SMART INSTANT
KAVOS MALŪNAS

• Programuojamas kavos malūnas

• Programuojamas kavos malūnas

(atskirai mala viengubą arba dvigubą dozę)
• Tiesioginis malimas į kavos kaušelį
• Galimybė tiksliai nustatyti rupumą
• Malimo greitis 1,7 g/s
• Kavos pupelių bunkerio talpa 1,2 kg
• Girnų diametras Ø 64 mm
• Galia: 360 W
• Matmenys (PxGxA):
194 x 368 x 510 mm

• Elektroniniai infraraudonųjų spindulių
optiniai jutikliai
• Elektroninis valdymo skydelis
• Tiesioginis malimas į kavos kaušelį
• Automatinis kavos dozavimas
• Galimybė tiksliai nustatyti rupumą
• Malimo greitis 7,5 g per 3 sek.
• Kavos pupelių bunkerio talpa 1,2 kg
• Girnų diametras Ø 64 mm
• Galia: 350 W
• Matmenys (PxGxA):
200 x 355 x 570 mm

KAVOS RUOŠIMO APARATAI

CASADIO UNDICI A1 IR A2
PROFESIONALŪS
KAVOS APARATAI
• Pusiau automatinis 1 arba 2 gr.
• Lengvas kavos dozavimo programavimas
• Patikima vandens kaitinimo sistema
• 1 arba 2 garų antgaliai
• 1 karšto vandens antgalis
• Boilerio talpa 5 arba 10,5 l
• Matmenys A1: 432x528x570 mm
• Matmenys A2: 716x528x529 mm
• Galia: 2800-3000 W
• Nerūdijančio plieno korpusas

SANMARCO 100 ELECTRONIC
PROFESIONALUS KAVOS APARATAS

SANMARCO 100 TOUCH
PROFOSIONALUS KAVOS APARATAS

• Pusiau automatinis
• 2 gr.
• Automatinis vandens pripildymas
• LED vandens indikatorius
• 6 automatinės kavos programos
• Vandens temperatūros reguliavimas
• Nerūdijančio plieno paviršius
• LED pašvietimo technologija
• Karšto vandens reguliuojamos programos
• Automatinis plovimo rėžimas
• 2 garų antgaliai
• Svoris 62 kg
• Boilerio talpa 12 l
• Matmenys: 735x570x515 mm
• Galia 3500-4500 W
• Galimas skirtingų spalvų pasirinkimas

• Pusiau automatinis
• 2 gr.
• Liečiamas ekranas
• Automatinis vandens pripildymas
• LED vandens indikatorius
• 6 automatinės kavos programos
• Vandens temperatūros elektroninis reguliavimas
• Nerūdijančio plieno paviršius
• LED pašvietimo technologija
• Karšto vandens reguliuojamos programos
• Automatinis plovimo rėžimas
• 2 garų antgaliai
• Svoris 62 kg
• Boilerio talpa 12 l
• Matmenys: 735x570x515 mm
• Galia 3500-4500 W
• Galimas skirtingų spalvų pasirinkimas

REKLAMOS PRIEMONĖS

Cappuccino puodelis su lėkštute, 170 ml
ŽSEG010

Ąsotėlis pienui, 90 ml

Vandens taurelė
ŽSEG020

Espresso kavos puodelis su lėkštute, 90 ml
ŽSEG003

Vienkartiniai puodeliai ir dangteliai išsinešimui

Pastatoma medinė
meniu lenta
ŽSEG022

VALYMO PRIEMONĖS

CIM01
CIM02
VENU28
VENU29

8052745020098
8052745020043
4779043820109
4779043820116

Kavos aparatų girnų valiklis
Kavos aparato ragelio valiklis
Kavos aparatų nukalkinimo priemonė
Pieno sistemos valiklis

360 ml ŽSEG015, 250 ml ŽSEG018

Latte stiklinė, 240 ml
ŽSEG011

Servetėlių laikiklis
ŽSEG030

Ant sienos kabinama
reklama, šviečianti

VANDENS FILTRAI

