EKSPRESY
AUTOMATYCZNE
dla wymagających

We keep your business awake.

Dobra kawa. Dla wszystkich. Zawsze.
Seria Optima

Carimali
Optima Soft

Carimali
Optima Soft Plus

Carimali Optima Soft

Carimali
Optima Ultra

Carimali Optima Soft Plus

Carimali Optima Ultra

Zasilanie

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

Moc

5.900 W

5.600 W

5.900 W

Liczba młynków

2

2

2

Pojemniki na kawę

2

2

2

Miksery instant

–

–

–

Pojemniki instant

–

–

–

Wysokość wylewki

194 mm

194 mm

194 mm

Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)

324 x 814 x 560

324 x 818 x 560

324 x 814 x 560

W pełni automatyczne. Bez kompromisów.
Seria Armonia

Carimali
Armonia Soft

Carimali
Armonia Soft Plus

Carimali Armonia Soft
Świeże mleko/Topping

Carimali
Armonia Ultra

Carimali Armonia Soft Plus
Świeże mleko/Topping

Carimali Armonia Ultra
Świeże mleko/Topping

Zasilanie

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Moc

3.500 W/1.800 W

3.500 W/2.300 W

3.150 W/1.950 W

Liczba młynków

2/1

2/1

2/1

Pojemniki na kawę

2/1

2/1

2/1

Miksery instant

1/2

1/2

1/2

Pojemniki instant

1/2

1/2

1/2

Wysokość wylewki

155 mm

155 mm

155 mm

Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)

325 x 717 x 560

325 x 717 x 560

324 x 717 x 560

Carimali Armonia Soft
Idealny start.
Rano, w południe lub wieczorem. Niezależnie od tego,
kiedy pojawi się chęć skosztowania włoskiej kawy, dobrze
mieć w zasięgu ręki kompaktowy model Armonia Soft.
Łatwy w obsłudze, automatyczny ekspres idealnie nadaje
się do średniego biznesu, kawiarni lub biura. Podstawowy
model Carimali będzie w stanie zaoferować 24 rodzaje
napojów, które wybierzesz za pomocą intuicyjnych,
fizycznych przycisków. Ekspresy z rodziny Armonia
posiadają wbudowany moduł choco. Zdecydowanym
atutem jest wyjątkowo korzystny stosunek jakości do
ceny oraz uniwersalność. Carimali Soft może serwować
napoje ze świeżym mlekiem lub topping, czyli z mlekiem
w proszku oraz czekoladą. Istnieje możliwość łączenia
ekspresu z akcesoriami zewnętrznymi.

Carimali Optima Soft
Podwójna moc.
Podwójna
przyjemność.
Większy brat modelu Armonia Soft. Dwa razy
większa moc to dwa razy więcej przyjemności
z doskonale zaparzonej kawy. Ogromna
dzienna wydajność na poziomie do 400
napojów sprawia, że urządzenie doskonale
sprawdzi się w dużej sali hotelowej, tłocznym
biurze czy popularnej restauracji. Młynki
najnowszej generacji poradzą sobie z nagłym
wzrostem ilości mielonej kawy, na przykład
podczas bankietu lub wesela. Ergonomiczne
przyciski i duży, podświetlany panel pozwolą
na sprawną obsługę w każdych warunkach.

400 V

Carimali Armonia Soft Plus
Intuicyjna Obsługa.
Carimali Armonia Soft Plus jest wyjątkowo nowoczesną,
w pełni automatyczną maszyną, na której zaprogramujesz
aż 30 różnych napojów. Soft Plus wyróżnia 7-calowy
ekran dotykowy, który może wyświetlać personalizowane
obrazy i filmy. Program czyszczenia All-in-One Cleaning
wyznacza nowe standardy: raz uruchomiony i ustawiony
przejdzie przez wszystkie cykle czyszczenia bez
konieczności dalszej ingerencji ze strony operatora. Wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy to doskonałe miejsce na reklamę Twojego biznesu, zaś system oparty na
oprogramowaniu Android to gwarancja użyteczności
i możliwości aktualizacji.

Carimali Optima Soft Plus
Niestrudzony.
Optima Soft Plus jest w pełni programowalnym,
elastycznym ekspresem do kawy, który sprosta
najbardziej zatłoczonej kawiarni lub powierzchni
biurowej pełnej prawdziwych kawoszy. Grupa
zaparzająca wykonana ze stali nierdzewnej oraz
najszybsze w swojej klasie młynki zapewnią bardzo
wysoką jakość i powtarzalność serwowanych
produktów. Optima Soft Plus może także zostać
wyposażona w dyszę Barista steam z czujnikiem
temperatury, dzięki której pianka zawsze będzie
idealna. Dotykowy 7" ekran to łatwy dostęp i intuicyjna obsługa. Automatyczny program czyszczenia
All In One pozwoli zaś obsłudze wyjść do domu o kilka minut wcześniej. To był dla nich długi dzień!

400 V

Carimali Armonia Ultra
Wybierz to, co najlepsze.
Ultranowoczesna, zautomatyzowana maszyna Armonia Ultra
oferuje 10-calowy, w pełni dotykowy wyświetlacz, zachowując
wysoką wydajność rodziny Armonia - 200 kaw dziennie. Ultra
posiada wbudowany głośnik, dzięki czemu czas oczekiwania na
kawę może umilić film z dźwiękiem. Najwyższy model idealnie
sprawdzi się w miejscach, w których nowoczesność i jakość
muszą iść w parze. Specjalnością tego urządzenia jest system
mleczny CariMilk, który pozwoli na pełną kontrolę tekstury
i temperatury pianki mlecznej dla każdego z 30 napojów, które
można zaprogramować przy pomocy złącza USB. Sprawdzenie
temperatury mleka w telefonie? Armonia Ultra może zostać
połączona z inteligentną lodówką Carimali Fridge Ultra oraz
z siecią za pomocą telemetrii.

Carimali Optima Ultra

Elegancja w wersji Ultra.
Ultra elegancki, Ultra wydajny, automatyczny ekspres
dostępny w klasycznej bieli lub ponadczasowej czerni.
Model został wyposażony w przyciągający wzrok, nowoczesny, 10-calowy panel dotykowy. Wyświetl na nim swoje
wideo, wiadomość lub zdjęcie, by przypomnieć, że nie
powinno się przechodzić obok Optimy Ultra bez zamówienia
filiżanki znakomitej kawy. Carimali Optima oferuje 30
wariantów napojów i wieloetapowy proces selekcji: od małej
do dużej; od słabszej do mocniejszej; od mleka zwykłego po
sojowe. Dwa rodzaje mleka dostępne przy zakupie lodówki
Fridge Ultra.

400 V

Najwyższa jakość: Oryginalne akcesoria Carimali.
Hot & Cold

Podgrzewacz XL

Podgrzewacz

Lodówka Plus

Lodówka Ultra

Moduł Choco

Moduł instant

Zasilanie

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

–

–

Moc

70 W

70 W

70 W

70 W

60 W

–

–

Wymiary dla
Armonia
(szer. x wys. x
głęb.)

324 x 584 x 429

324 x 584 x 429

215 x 584 x 387

215 x 584 x 426

215 x 608 x 416

–

144 x 716 x 436

Abmessungen
Wymiary dla
Optima
(szer. x wys. x
głęb.)

324 x 624 x 429

324 x 624 x 429

215 x 624 x 387

215 x 624 x 426

215 x 608 x 416

144 x 814 x 435

–

Pojemność

ok. 4,5 l mleka
170 filiżanek/
45 kubków

260 filiżanek/
60 kubków

ok. 100 kubków

ok. 4,5 l mleka

7 l albo 2 x 3,5
l dla 2 typów
mleka

3 l czekolady lub
innego produktu
instant

2 l czekolady lub
innego produktu
instant r

Coffema - The Coffee Business Company...
Coffema jest zaufanym dostawcą profesjonalnych ekspresów
od 1992 roku. Dzielimy się z klientami naszą pasją do kawy,
doradzamy i służymy niezawodnym serwisem na terenie całego
kraju. Punkty serwisowe Coffemy znajdują się w Gdańsku,
Warszawie, Sosnowcu, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu.
Dodatkowo w Gdańskiej i Warszawskiej placówce możesz
odwiedzić nasz showroom. W ofercie posiadamy produkty,
które spełnią nawet najbardziej nietypowe potrzeby kawowe
firm z branży HoReCa oraz biur. Uniwersalnymi rozwiązaniami
są oferowane przez nas w pełni automatyczne, nowoczesne

ekspresy do kawy. Naszą misją jest budowanie długotrwałych
relacji z partnerami tak, aby wrócili do nas, gdy przyjdzie czas na
zakup nowego sprzętu. To satysfakcja, którą osiągamy jedynie
poprzez dostosowanie urządzenia do potrzeb klienta, solidny
serwis i profesjonalne doradztwo. Od pierwszych konsultacji
przez instalację, szkolenia, konserwację i szybkie naprawy
będziemy tam, by wspierać Twój biznes za pomocą
doświadczonych techników i przedstawicieli. Dobra kawa.
Dla wszystkich. Wszędzie. To wielka pasja, która jednoczy
pracowników i klientów Coffema.

...to wielka pasja, która jednoczy
Zespół techników Coffema działa z wyjątkową szybkością
i niezawodnością. Flota mobilnych serwisów rozsiana po kraju
oraz technicy z wieloletnim doświadczeniem to fundament
i nasza chluba. Gdy pojawi się awaria, jesteśmy na miejscu

w mniej niż 48 godzin. Gotowi każdego dnia tygodnia, 365 dni
w roku. Z Coffemą Twój ekspres do kawy i biznes są w dobrych
rękach!

Pełna kontrola sprzedaży
dzięki rozbudowanej
telemetrii.
Maszyny oferowane przez Coffema to obecnie znacznie więcej,
niż idealnie zaparzona kawa. Coffema oferuje możliwość
podłączenia ekspresów do rozwiązań chmurowych lub własnych
systemów IT. Ekspresy skomunikowane za pomocą telemetrii są
w stanie dostarczać dane liczbowe oraz informacje o stanie
maszyny w czasie rzeczywistym. Przy pomocy tych informacji
możliwa staje się pełna sprawozdawczość kosztowa, kontrola
nad zużyciem elementów eksploatacyjnych oraz bieżąca analiza
komunikatów i usterek. Mocniejsze Latte? Zmiana temperatury
kawy? Zlokalizowanie konkretnego urządzenia? Wyjątkowe
menu z okazji Halloween? Tutaj również odpowiedzią
jest telemetria.

Coffema International Poland Sp. z o.o
ul. Piekarnicza 12A
80-126 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 326 34 50
Fax +48 58 326 34 52

coffema@coffema.pl
www.coffema.pl

UNIWERSALNE
Dostosuj dane do
własnego systemu IT

SPRAWDZONE
Tysiące zadowolonych
klientów

ELASTYCZNE
Komunikacja poprzez
WLAN, LTE, UMTS, GSM
lub LAN

DOKŁADNE
Zarządzaj dostawami
na podstawie odczytów
zużycia kawy

BEZPIECZNE
Dane chronione siecią
z VPN

OPTYMALNE
Zdalna modyfikacja
produktów

Legenda

Instalacja
w cenie

12 miesięcy
gwarancji

220 V

400 V

Rozmiar
wyświetlacza
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