Mega gold

kvarn original

En effektiv bryggare med valmöjlighet mellan automatisk och
manuell vattenpåfyllning. Kapaciteten är ca 17 koppar på 7 minuter
och bryggningen sker direkt ner i en praktisk 2,5-liters serveringsstation. De automatiska, vattenanslutna bryggarna har elektronisk
tidsstyrning och signal vid klar bryggning. Bryggmängden kan regleras
mellan 4 och 17 koppar.

En elegant och tystgående kvarn för malning av kaffebönor direkt ner i filterhållare eller
mått. Tydlig display visar antal koppar som ska malas. Med en enkel justering på framsidan
på kvarnen kan man välja malningsgrad anpassad till presso- eller bryggkaffe. Passar alla
våra Original- och Serving Conceptbryggare, samt till de flesta 1,8-liters bryggare som
finns på marknaden. Bönbehållaren rymmer ca 2,5 kg bönor.

hva

En hetvattenautomat som är ett perfekt komplement till originalbryggarna. Finns med
automatisk eller manuell vattenpåfyllning. Temperaturen regleras elektroniskt mellan
72 och 96°. Den digitala displayen visar alltid exakt temperatur. Rymmer ca 7,5 liter.

Originalet som du kan lita på
Original är en komplett serie av våra klassiska kaffemaskiner. Maskiner som under årtionden
gjort sig kända på caféer, restauranger, hotell och andra miljöer där gäster ska serveras en god
kopp kaffe. Maskinerna är byggda utifrån en välbeprövad teknik som under åren kompletterats
och förfinats med nya innovationer. Resultatet är en kaffemaskin som du kan lita på och som
du kommer att ha nytta av under lång, lång tid.

Mega Gold A X2

Coffee Queen Mega Gold A X2 är två st separata Mega Gold A som är
sammankopplade med en vattenanslutning och som brygger direkt ner i
två eleganta och praktiska 2,5 liters serveringsstationer som är försedd
med tappkran och nivårör. Kapacitet 2 x 17 koppar på 7 minuter.

Termos m/termos a

Brygger kaffe direkt i en 2,2-liters termos vilket gör själva kaffeserveringen enkel och flexibel eftersom du kan servera kaffe överallt.
Maskinerna finns med manuell (M) eller automatisk (A) vattenpåfyllning.
Termos A har digital display, reglerbar bryggmängd samt signal vid färdig
bryggning. Termosen har även nivårör. Bryggtid ca 7 minuter.

Basfakta
Modell
M1
M2
A2
DM4
DA4
Mega Gold A
Mega Gold M
Mega Gold A X2
V2
Termos M
Termos A
Termos Office
Kvarn Original
HVA
HVA 3-fas

Termostyp/Bryggare

Värmeplattor

Vattenpåfyllning

Kapacitet (ca)

Enkel
Enkel
Enkel
Dubbel
Dubbel
2,5 liters serveringsstation
2,5 liters serveringsstation
2 x 2,5 liters serveringsstationer
–
2,2 liters pumptermos
2,2 liters pumptermos
1,9 liters termoskanna
–
–
–

1
2
2
4
4
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–

Manuell
Manuell
Automatisk
Manuell
Automatisk
Automatisk
Manuell
Automatisk
–
Manuell
Automatisk
Manuell
–
Automatisk/manuell
Automatisk/manuell

15 liter/h
15 liter/h
15 liter/h
30 liter/h
30 liter/h
19 liter/h
19 liter/h
40 liter/h
–
15 liter/h
15 liter/h
15 liter/h
–
18 liter/h
67 liter/h

				

Koppstorlek 150 ml

Tekniska specifikationer
Modell

m1/m2/A2

Vår uppskattade trotjänare finns med både manuell
och automatisk vattenpåfyllning. Bryggarna har
värmeplattor. De automatiska vattenanslutna
bryggarna har digital display och signal vid färdig
bryggning. Bryggmängd 4–12 koppar justeras lätt
från maskinens framsida.
Serveringskannor 1,8 liter ingår till samtliga modeller. Till modellen med automatisk vattenpåfyllning
medföljer dessutom en anslutningsslang för vatten.

DM4/DA4

Den större modellen har fyra värmeplattor. Vattenpåfyllningen är manuell på DM4 medan den är
automatisk på DA4. Den automatiskt vattenanslutna
modellen har digital display, reglerbar bryggmängd
samt signal vid färdig bryggning. Bryggtid ca 6 minuter.

Termos office

En liten och smidig maskin med manuell vattenpåfyllning. Brygger kaffe
direkt genom locket i en 1,9-liters termos vilket underlättar hantering
och servering. Kapaciteten på 12 koppar per bryggning gör maskinen
perfekt för den lilla arbetsplatsen eller serveringsstället. Bryggtid
ca 7 minuter.

M1
M2
A2
DM4
DA4
Mega Gold A
Mega Gold M
Mega Gold A X2
V2
Termos M
Termos A
Termos Office
Kvarn Original
HVA
HVA 3-fas

Elanslutning

Vattenanslutning

Bredd mm

Djup mm

Höjd mm

230V 1N/2390W
230V 1N/2390W
230V 1N/2390W
400V 2N/4780W
400V 2N/4780W
230V 1N/2200W
230V 1N/2200W
2 x 230V 1 N 2200W
230V 1N/190W
230V 1N/2200W
230V 1N/2200W
230V 1N/2200W
230V 1N/400W
230V 1N/2200W
400V 3N/6000W

–
–
Kallvatten 1/2” R
–
Kallvatten 1/2” R
Kallvatten 1/2” R
–
Kallvatten 1/2” R
–
–
Kallvatten 1/2” R
–
–
Kallvatten 1/2” R
Kallvatten 1/2” R

205
205
205
410
410
205
205
410
360
205
205
205
215
225
225

360
360
360
360
360
390
390
420
190
360
360
360
360
410
410

430
430
430
430
430
640
640
675
60
545
545
430
475
500
500

Coffee queen

original

Tillbehör

Serveringsstation
2,5 liter

Displaylock till
Serveringsstation

Pumptermos
2,2 liter

Glaskanna
1,8 liter

Termoskanna
1,9 liter

V2 – värmehäll med
plats för två kannor

PURE Passion
Med smak och kvalitet i fokus tillverkar och marknadsför Crem International de två starka varumärkena Coffee Queen
och Expobar. Coffee Queen omfattar maskiner för färskbryggt kaffe, espresso, instant och juice. Expobar erbjuder manuella
espressomaskiner av högsta kvalitet. Med utveckling och produktion i egna fabriker, erbjuder vi moderna och innovativa
kaffe- och dryckeslösningar för morgondagens behov på hotell, restauranger, caféer, arbetsplatser och i offentliga miljöer
där bara det bästa är gott nog.

A strong brand of Crem International

www.creminternational.com

