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•  Δυναμομετρική λαβή πατητηριού από αλουμίνιο σε ασημί, μαύρο ή κόκκινο χρώμα 
• Διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο μηχανισμό ελέγχου της πίεσης που ρυθμίζεται από 8 έως 21 κιλά 
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού TBF, TBC Belogia. Επιλέξτε τη βάση που ταιριάζει στο δικό σας στυλ
  (βλ. σελ 8) 

• Dynamometric aluminum tamper handle in silver, black or red 
• Embodies automatic pressure check mechanism that is adjustable between 8 to 21 kg 
• Compatible with tamper bases TBF, TBC Belogia. Choose the base that suits your style (see pg 8)

€32,00
Belogia thd Λαβή Πατητηριού Δυναμομετρική 
Belogia thb Tamper Handle Dynamometric

Ασημί / Silver - 8002000181 
Μαύρη / Black - 8002000182
Κόκκινη / Red - 8002000183

Belogia htd 241
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• Λαβή πατητηριού από ξύλο σφένδαμου ή καρυδιάς 
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού TBF, TBC 

Belogia. Επιλέξτε τη βάση που ταιριάζει στο δικό 
σας στυλ (βλ. σελ 8)

• Ύψος 70 mm 

• Tamper handle made of maple or walnut wood 
• Compatible with tamper bases TBF, TBC Belogia. 

Choose the base that suits your style (see pg 8)
• Ηeight 70mm

• Λαβή πατητηριού από αλουμίνιο 
• Βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε μοντέρνο 

γυαλιστερό μαύρο, κόκκινο και λευκό χρώμα 
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού TBF, TBC Belogia. 

Επιλέξτε τη βάση που ταιριάζει στο δικό σας στυλ 
(βλ. σελ 8)

• Tamper handle made of aluminum 
• Made of aluminum coated in modern shiny black, red 

or white color 
• Compatible with tamper bases TBF, TBC Belogia. 

Choose the base that suits your style (see pg 8)
• Ηeight 70mm

€10,00
hea Ξύλο Καρυδιάς 

hea Walnut Wood  
8002000065

 
hen Ξύλο Σφένδαμου 

hen Maple Wood    
8002000065

Joe Frex hea / hen 

Joe Frex hps / hpw / hpr

hea

hps

hpw

hpr

hen

€15,00
Joe Frex hps/hpw/hpr Λαβή Πατητηριού

Joe Frex hps/hpw/hpr Tamper Handle

 hps Μαύρο / Black - 8002000067
hpr Κόκκινο / Red - 8002000068

hpw Λευκό / White - 8002000069



TBF 58

Επίπεδη

TBC 58

Κοίλα
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•  Επίπεδη βάση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι, σε διαφορετικές διαμέτρους που 
προσαρμόζεται σε όλες τις λαβές πατητηριού 

•  Επιλέξτε τη λαβή της αρεσκείας σας από τις σελίδες 6-7 και προσαρμόστε σε αυτήν, 
τη βάση πατητηριού με διάμετρο που ταιριάζει στη δική σας μηχανή καφέ espresso

• Stainless steel flat tamper base in different diameters 
• Choose the handle of your choice from pages 6-7 and adjust to it the tamper base in 

diameter that fits to your espresso coffee

• Κοίλα βάση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι με διάμετρο 58mm που 
προσαρμόζεται σε όλες τις λαβές πατητηριού 

• Επιλέξτε τη λαβή της αρεσκείας σας από τις σελίδες 6-7 και προσαρμόστε 
σε αυτήν τη βάση πατητηριού

• Stainless steel, curved tamper base in 58mm diameter which can be 
adjusted to all tamper handles

• Choose the handle of your choice from pages 6-7 and adjust to it the curve 
tamper base

€15,00
Belogia tbf Επίπεδη Βάση Πατητηριού
Belogia tbf Flat Tamper Base

Ø 53mm - 8002000184 | Ø 54mm - 8002000185
Ø 55mm - 8002000186 | Ø 57 mm - 8002000187
Ø 58mm - 8002000188 | Ø 58,5mm - 8002000189

€15,00
Βelogia tbc Κοίλα Βάση Πατητηριού
Belogia tbc Curved Tamper Base

Ø 58mm - 8002000190  

Belogia tbf 280

Belogia tbc 285
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• Κουταλάκια για σερβίρισμα espresso από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Μοντέρνος εντυπωσιακός σχεδιασμός 

• Κάθε κομψή συσκευασία περιλαμβάνει 6 κουταλάκια 

• Espresso serving spoons made of stainless steel 
• Modern impressive design 

• Each elegant packaging contains 6 spoons 

Joe Frex ses6

€9,00
Joe Frex ses6 Κουταλάκια για Espresso 

Joe Frex ses6 Espresso Spoons

9001350000

Κ
ο

υ
τα

λά
κι

α
 /

 S
p

o
o

n
s 



10

€26,00
Belogia cti Πατητήρι Καφέ
Belogia cti  Coffee Tamper

Ø 53mm - 8002000127
Ø 54mm - 8002000128    
Ø 55mm - 8002000129
Ø 57mm - 8002000130
Ø 58mm - 8002000125

• Πατητήρι με επίπεδη βάση, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Ύψος 79mm 

• Coffee tamper with flat base made of massif stainless steel 
• Ηeight 79mm

Belogia cti 210
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• Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από αλουμίνιο σε κόκκινο χρώμα 
• Ύψος 87mm

• Coffee tamper with flat base made of stainless steel and aluminum handle in red color 
• Height 87mm

Belogia cta 230

€21,00
Belogia cta Πατητήρι Καφέ Κόκκινο 

Belogia cta Coffee Tamper Red  

Ø 53mm - 8002000131 
Ø 54mm - 8002000132
Ø 55mm - 8002000133
Ø 57mm - 8002000134
Ø 58mm - 8002000135
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€20,00
Belogia ctha Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής
Belogia ctha Coffee Tamper with height adjustable handle  

Ø 53mm Ασημί / Silver - 8002000170 
Ø 53mm Μαύρο / Black - 8002000171
Ø 54mm Ασημί / Silver - 8002000172 
Ø 54mm Μαύρο / Black - 8002000173
Ø 55mm Ασημί / Silver - 8002000174 
Ø 55mm Μαύρο / Black - 8002000175 
Ø 57mm Ασημί / Silver - 8002000176 
Ø 57mm Μαύρο / Black - 8002000177
Ø 58mm Ασημί / Silver - 8002000178 
Ø 58mm Μαύρο / Black - 8002000179

Belogia ctha 260

• Πατητήρι καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής 
• Επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από αλουμίνιο 
• Το ύψος της λαβής ρυθμίζεται βιδώνοντας και ξεβιδώνοντας μεταξύ τους τα δύο μέρη 

που την απαρτίζουν τη λαβή 
• Εύρος ρύθμισης ύψους μέγιστο 86,8mm - ελάχιστο 73,1mm

• Coffee tamper with adjustable handle height 
• Flat base made of stainless steel and aluminum handle 
• Height is adjusted by screwing and unscrewing between the two parts of the handle 
• Height adjustable between 73,1mm and 86,8mm
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• Πατητήρι με λαβή από αλουμίνιο και βάση από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Βάση σχεδιασμένη από ομόκεντρους κύκλους 

• Coffee tamper with aluminum handle and stainless steel base 
• Designed with concentric circles

€22,00
Belogia ctcb Πατητήρι Καφέ
Belogia ctcb Coffee Tamper  

Ø 53mm Μπλε / Blue - 8002000141
Ø 54mm Καφέ / Brown - 8002000142 
Ø 55mm Μωβ / Purple - 8002000143
Ø 57mm Καφέ / Brown - 8002000144 

Ø 57,4mm Μωβ / Purple - 8002000145
Ø 58mm Καφέ / Brown - 8002000146 
Ø 58,4mm Μπλε / Blue - 8002000147 

Belogia ctcb 250
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•  Πατητήρι με επίπεδη βάση κατασκευασμένο 
εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο 

•  Ύψος 82mm

• Tamper with flat base made of aluminum 
• Ηeight 82mm

•  Λαβή και βάση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι 
που διατίθενται ξεχωριστά 

•  Σχεδιασμός λαβής που βοηθάει τον χρήστη να φέρει 
τον αγκώνα στην σωστή θέση, στις 45 μοίρες και να 
ρίξει το βάρος του σώματος στο κέντρο της παλάμης

• Coffee tamper handle and base sold separately 
• Handle design that helps natural the arm to turn to a 

45 degree angle and place body weight to the center 
of palm

• Πατητήρι καφέ διάφανο, κατασκευασμένο από γυαλί 
• Αισθητική τελειότητα και λειτουργική καθαρότητα   

• Transparent coffee tamper made of glass 
• Aesthetic perfection and functional clarity

€26,00
Joe Frex tma Πατητήρι Καφέ
Joe Frex tma  Coffee Tamper

Ø 53mm - 8002000036
Ø 58mm - 8002000006

€25,00
Crema Pro Cobra Λαβή Πατητηριού
Crema Pro Cobra Tamper Hande

8002000158

€15,00
Crema Pro Cobra Βάση Πατητηριού
Crema Pro Cobra Coffee Tamper Base

Ø 49mm - 8002000153
Ø 53mm - 8002000155
Ø 57mm - 8002000156
Ø 58mm - 8002000157 

€21,00
Joe Frex tcc Πατητήρι Καφέ
Joe Frex tcc Coffee Tamper

Ø 58mm - 8002000150

Joe Frex tma

Crema Pro Cobra 

Joe Frex tcc
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•  Πατητήρι από βακελίτη 

•  Coffee tamper made of bakelite

• Επαγγελματικό δυναμομετρικό πατητήρι 
• Φέρει ειδικό μοχλό σταθερής πίεσης του καφέ 
• Σταθερή δυναμομετρική πίεση 25kg 
• Συμπεριλαμβάνονται δύο βάσεις Ø52/57,5mm
• Διαστάσεις (ΜxBxY) 165x210x405
• Βάρος 4kg

• Professional dynamometric tamper 
• Carrying a special fixed coffee lever 
• Fixed dynamometric pressure 25 kg 
• Including two bases Ø52 / 57,5mm 
• Dimensions (LxDxH) 165x210x405
• Weight 4kg

€2,30
Πατητήρι Καφέ Βακελίτη 
Coffee Tamper Bakelite 

8002000012

€495,00
MacAp cps/z Πατητήρι Καφέ Δυναμoμετρικό
MacAp cps/z Πατητήρι Καφέ Δυναμoμετρικό

8002000041

Πατητήρι από βακελίτη

MacAp cps/z
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€32,00
Belogia ctd Πατητήρι Καφέ Δυναμομετρικό
Belogia ctd Coffee Tamper Dynamometric
 
Ø 53mm - 8002000136
Ø 54mm - 8002000137
Ø 55mm - 8002000138
Ø 57mm - 8002000139
Ø 58mm - 8002000140

Belogia ctd 240

• Δυναμομετρικό πατητήρι προ-ρυθμισμένης πίεσης στα 14kg 
• Επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από αλουμίνιο σε μαύρο χρώμα 
• Ύψος: 100mm

• Dynamometric tamper pre-adjusted at 14kg pressure 
• Flat stainless steel base and aluminum handle in black color 
• Height: 100mm
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• Εργονομικά σχεδιασμένο εργαλείο για tamping 
• Ισοκατανομέας και πατητήρι σε ένα εργαλείο διπλής όψης 

• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304 και αλουμίνιο  

• Ergonomically designed coffee tamping tool  
• Even distributor and tamper in one dabble face tool 

• Made of stainless steel 304and aluminum 

Belogia tbt 270

€64,00
Belogia tbt 270001 58mm 

Διπλό Εργαλείο Πατήματος Καφέ Μαύρο
Belogia tbt 270001 58mm 

Double Tamping Tool Black

Ø58mm - 8002000191
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€29,00
Belogia ced Εργαλείο Ισοκατανομής Καφέ 
Belogia ced Coffee Even Distribution

Ø 53mm - 8002000163
Ø 54mm - 8002000167
Ø 57mm - 8002000164
Ø 58mm - 8002000165

Belogia ced 290

• Εργαλείο ισοκατανομής καφέ, λύνει τα χέρια και «στρώνει το έδαφος» για εξαιρετικές εκχυλίσεις 
• Σχεδιασμένο με τρεις πλάγιες γωνίες δημιουργώντας πτερύγια που μεταφέρουν ομαλά και ομοιόμορφα τον 

καφέ σε όλο το κλείστρο
• Ρυθμιζόμενο ύψος για τέλεια εφαρμογή στο κλείστρο ανεξάρτητα από τα γραμμάρια της δόσης που 

χρησιμοποιούμε 

• Barista tool that «paves the way» for exceptional extractions 
• Designed with three oblique angles creating fins smoothly and equally carrying coffee around the portafilter 
• Adjustable height for a perfect fit on the portafilter regardless of the amount in grams of the dose used 
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• Πατητήρι καφέ χωρίς λαβή 
• Ρυθμιζόμενο ύψος για τέλεια εφαρμογή στο κλείστρο ανεξάρτητα από τα γραμμάρια της 

δόσης που χρησιμοποιούμε

• Coffee tamper without handle 
• Adjustable height for perfect fit in the portafilter irrespectively of the grams of your dose

Belogia cthl 200

€26,00
Belogia cthl Πατητήρι καφέ /

Belogia cthl Coffee Tamper

Ø 53mm - 8002000160
Ø 54mm - 8002000166
Ø 57mm - 8002000161
Ø 58mm - 8002000162 
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Joe Frex tib

• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη σε μαύρο, 
κόκκινο ή λευκό χρώμα 

• Ελαστικά ποδαράκια σταθεροποίησης
• Διαστάσεις (ΜxBxY) 120x180x80mm

• Tamping stand made of stainless steel and silicon mat in black, red or 
white color 

• Flexible stabilization supporters 
• Dinensions (WxDxH) 120x180x80mm

€77,00
Joe Frex Θέση Πατητηριού
Joe Frex Tamping Stand

tib Μαύρη / Black - 8003000020
tir Κόκκινη / Red - 8003000019
tiw Λευκή / White - 8003000018

Joe Frex tip / tir / tiw

Joe Frex tir Joe Frex tiw
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• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη 
• Μεταλλικό μέρος κατασκευασμένο από συμπαγές ανοξείδωτο ατσάλι 

• Ποδαράκια και σημείο υποδοχής κλείστρου κατασκευασμένο από 
σιλικόνη, ασφαλές για τα τρόφιμα 

• Διαστάσεις (ΜxBxY) 90x200x70mm

• Tamping stand made of stainless steel and silicon 
• Metal part made of solid stainless steel 

• Feet and mat are made of silicon safe for foods 
• Dimensions (WxDxH) 90x200x70mm

€32,50

€77,00

Joe Frex tsc Θέση Πατητηριού
Joe Frex tsc Tamping

8003000007

Joe Frex tspu Θέση Πατητηριού 
Joe Frex tspu Tamping Stand

8003000022

Joe Frex tsc

Joe Frex tspu

• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και λάστιχο 
• Ελαστικά ποδαράκια σταθεροποίησης 

• Θέση υποδοχής κλείστρου 
• Διαστάσεις 90x130x60mm

• Tamping stand mat made of stainless steel and rubber 
• Flexible stabilization supporters 

• Special position for stabilizing filter holder 
• Dimensions 90x130x60mm

Joe Frex Θέση Πατητηριού
Joe Frex Tamping Stand

tib Μαύρη / Black - 8003000020
tir Κόκκινη / Red - 8003000019
tiw Λευκή / White - 8003000018
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• Θέση πατητηριού κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη 

• Αποτελείται από δύο αποσπώμενα μέρη, τη 
βάση από σιλικόνη και το σώμα του stand από 
ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη 

• Διαστάσεις 140x75x65mm

• Tamping stand made of top quality stainless 
steel and silicon 

• Consists of two parts, a silicon base and  
a stainless steel and silicon body 

• Dimensions 140x75x65mm

• Θέση πατητηριού από ξύλο οξιάς 
• Διάμετρος υποδοχής κατάλληλη 

για όλα τα πατητήρια 

• Wooden tamper holder  made of 
beech wood 

• Sit diameter suitable to any 
tamper 

€14,50
Belogia pfs 715001 Θέση Πατητηριού 
Belogia pfs 715001 Tamping Stand

8003000028

€6,00
Belogia thb 300001 Βάση Στήριξης Πατητηριού
Belogia thb 300001 Tamper Holder

8001900000

Belogia pfs 715

Belogia 
thb 300



23

• Θέση πατητηριού από σιλικόνη πάχους 3mm κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα 
• Σιλικόνη πάχους 6mm περιμετρικά της βάσης της θέσης πατητηριού, για την συγκράτηση του 

αλεσμένου καφέ στα όρια της θέσης 
• Διαστάσεις  (BxYxΚ) 200x150x450mm

• Tamping mat made of 3mm thick food safe silicon 
• Silicon 6mm high at edges to keep counter clean 
• Dimensions  (DxHxV) 200x150x450mm

€10,70
Joe Frex tml Θέση Πατητηριού
Joe Frex tml Tamping Stand

8003000023  

€6,60
Joe Frex tms Θέση Πατητηριού 

Joe Frex tms Tamping Stand

8003000001

Joe Frex tms

Joe Frex tml

• Θέση πατητηριού από σιλικόνη πάχους 3mm κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα 
• Σιλικόνη πάχους 6mm περιμετρικά της βάσης της θέσης πατητηριού, για την 

συγκράτηση του αλεσμένου καφέ στα όρια της θέσης 
• Διαστάσεις (BxY) 200x150mm

• Tamping mat made of 3mm thick food safe silicon 
• Silicon 6mm high at edges to keep counter clean 

• Dimensions (DxH) 200x150mm
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€11,50
Belogia tmc 710001 Corner Θέση Πατητηριού 
Belogia tmc 710001 Corner Tamping Mat

8003000025

Belogia tmc 710 Corner

• Θέση πατητηριού από συμπαγή σιλικόνη για σταθερό πάτημα του καφέ στο κλείστρο 
• Πάχος σιλικόνης 10mm 
• Διαστάσεις (BxY) 223x140x45κάθετα mm 

• Tamping mat made of solid silicon for firm coffee tamping 
• Silicon 10mm
• Dimensions  (DxHχV) 223x140x45 vertical mm
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• Θέση πατητηριού από συμπαγή σιλικόνη για σταθερό πάτημα του καφέ στο κλείστρο 
• Βάρος 140gr

• Διαστάσεις  (BxYxΚ) 135x143x30 κάθετα mm

• Tamping mat made of solid silicon for firm coffee tamping 
• Weight 140gr

• Dimensions  (DxHxV) 135x143x30 vertical mm

Belogia tmcs 710

€8,50
Belogia tmcs 710002 Corner Θέση Πατητηριού

Belogia tmcs 710002 Corner Tamping Mat

8003000027
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• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ξύλο σημύδας σε καφέ και μαύρη απόχρωση 
• Εσωτερικό πλαστικό δοχείο που πλένεται στο πλυντήριο 
• Μπάρα από μασίφ ξύλο σημύδας για τον καθαρισμό του κλείστρου και τη 

σταθεροποίηση του πλαστικού δοχείου
• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου για την προστασία της επιφάνειας 

εργασίας 
• Διαστάσεις (ΜxBxY) 140x140x140mm

• Knock box made of birch wood in brown and black color 
• Machine washable inside plastic container 
• Bar made of compact birch wood for cleaning the filter holder and stabilizing the 

plastic container
• Rubber stripes at the container base for protecting the work surface
• Dimensions (WxDxH) 140x140x140mm

€23,00
Joe Frex Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex Knock Βox

kcb Καφέ / Brown - 8001000000 
kcs Μαύρο / Black - 8001000009

Joe Frex kcs / kcb

kcb 

kcs 
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€95,00
Joe Frex kmM New Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου 

Joe Frex kmM New Knock Βox

8001000022

Joe Frex kmM New
• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 3 mm 

• Μπάρα από αλουμίνιο καλυμμένη με λάστιχο πάχους 3mm και λωρίδες από 
λάστιχο στη βάση του δοχείου 

• Διαστάσεις (ΜxBxY) 140x185x120mm

• Knock box made of 3mm thick stainless steel 
• Stable aluminum bar covered by 3mm rubber and rubber stripes at the base 

• Dimensions (WxDxH) 140x185x120mm

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο ατσάλι 
πάχους 1 mm 

• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου για την 
προστασία της επιφάνειας εργασίας 

• Εσωτερικό πλαστικό δοχείο που πλένεται στο πλυντήριο 
• Μπάρα από ξύλο 
• Διαστάσεις (ΜxBxY) 120x120x140mm

• Knock box made of 1mm thick stainless 
• Rubber stripes at the base for protection of the work 

surface 
• Machine washable inside plastic container 
• Bar made of wood 
• Dimensions (WxDxH) 120x120x140mm

€34,00
Joe Frex kms Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kms Knock Βox

8001000006

Joe Frex kms
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Joe Frex kbs / kbr / kbg  
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• Δοχεία χτυπήματος κλείστρου από ABS, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι, σε μαύρο, κόκκινο η γκρι χρώμα 
• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο για καθαρισμό του κλείστρου
• Δαχτυλίδι σιλικόνης στη βάση του δοχείου για σταθερότητα και προστασία του πάγκου εργασίας
• Διαστάσεις Ø 100x120mm

• Knockboxes in black, red or grey color made of ABS, rubber and stainless steel 
• Stable bar of stainless steel covered by rubber for filter holder cleaning 
• Silicon base ring gives exceptional stability and protects the work area surface
• Dimensions Ø 100x120mm

€25,00
Joe Frex Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex Knock Box

kbs Μαύρο / Black - 8001000023
kbr Κόκκινο / Red - 8001000024
kbg Γκρι / Grey - 8001000025 

kbs 

kbr kbg 
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€20,50
Crema Pro kcb 910 Small Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου

Crema Pro kcb 910 Small Knock Box

kcb Κόκκινο / Red - 8001000040
kcb Μαύρο / Black - 8001000041

kcb Γκρι / Grey - 8001000042 

Crema Pro kcb 910 small

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από σκληρό πολυπροπυλένιο, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι, σε 
μαύρο, κόκκινο ή σκούρο γκρι χρώμα 

• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο 
• Στερεά βάση από λάστιχο για  αποφυγή της ολίσθησης

• Διαστάσεις Ø 110mm

• Knockbox made of polypropylene, rubber and stainless and steel in black, red or dark grey color 
• Stable bar of stainless steel covered by rubber for filter holder cleaning 

• Solid rubber base to prevent slipping
• Dimensions Ø 110mm Δ
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• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από σκληρό πολυπροπυλένιο, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι, σε μαύρο, 
κόκκινο ή σκούρο γκρι χρώμα 

• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο 
• Στερεά βάση από λάστιχο για  αποφυγή της ολίσθησης
• Διάμετρος Ø 175mm

• Knockbox made of polypropylene, rubber and stainless and steel in black, red or dark grey color 
• Stable bar of stainless steel covered by rubber for filter holder cleaning 
• Solid rubber base to prevent slipping
• Diameter Ø 175mm

€31,00
Crema Pro kcb 910 Large Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Crema Pro kcb 910 Large Knock Box

kcb Κόκκινο / Red - 8001000043 
kcb Μαύρο / Black - 8001000044 
kcb Γκρι / Grey - 8001000045 

Crema Pro kcb 910 large
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• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ABS, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι, σε μαύρο, χρώμα 
• Βάση δοχείου από λάστιχο για προστασία της επιφάνειας εργασίας και σταθεροποίηση του δοχείου 

• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο 
• Ύψος: 150mm

• Knockbox in black color made of ABS, rubber and stainless steel 
• Rubber box base for protecting the work surface and for improving the stabilization of the box 

• Stable bar of stainless steel covered by rubber for filter holder cleaning 
• Height: 150mm

Belogia kbp 910

€29,00
Belogia kbp 910007 Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Μαύρο 

Belogia kbp 910007 Knock Box Black

8001000054
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• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ξύλο και 
ανείδωτο ατσάλι 

• Ανοξείδωτο αποσπώμενο εσωτερικό για 
εύκολο καθάρισμα 

• Πάχος ανοξείδωτου 0,7 
• Διαστάσεις (ΜxBxY) 175x275x125mm

• Knock box made of wood and stainless steel 
• Staineless steel removable internal for easy 

cleaning 
• Stainless thickness 0. 7 

• Dimensions (WxDxH) 175x275x125mm

• Επιδαπέδιο δοχείο χτυπήματος κλείστρου κατασκευασμένο 
από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο για επαγγελματική χρήση 

• Διαχωρίζεται σε 3 μέρη για εύκολο καθαρισμό 
• Συνοδεύεται από πανάκι καθαρισμού barista και διαθέτει 

μικρές γρίλιες διασφαλίζουν τον επαρκή αερισμό του δοχείου
• Διαστάσεις Y 860mm

• Floor knock bin for commercial use  made of hard wearing 
polypropylene 

• Separated into three parts for easy cleaning 
• Includes a barista cloth and features small vents 
• Dimensions H 860mm

Belogia kbw 920

Crema Pro 
Commercial Knock Bin

€32,00
Belogia kbw 920001 Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Μαύρο

Belogia kbw 920001 Knock Box Black

8001000055

€98,00
Crema Pro Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου 
Crema Pro Commercial Knock Bin

8001000049
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€195,00
Joe Frex ctc Εντοιχιζόμενο 

Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex ctc Integrated  

Knock Box 

8001000027

€40,00
Belogia iks 930001  
Εντοιχιζόμενο Δοχείο Χτυπήματος  
Κλείστρου Μαύρο
Belogia iks 930001  
Integrated Knock Box Black

8001000056

Joe Frex ctc 

Belogia iks 930 

• Ένθετο δοχείο χτυπήματος κλείστρου χωρίς πυθμένα από ανοξείδωτο 
ατσάλι και μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι καλυμμένη με σιλικόνη. 

• Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας αφού τοποθετείται σε οπή 
διαστάσεων 320x194mm 

• Διαστάσεις (ΜxBxY) 322x300x80mm

• Integrated bottanles knockbox made of stainless steel and knockbar 
made of silicon covered stainless steel. 

• Integrated in working counter since it is placed in 320x194mm cut-out 
• Dimensions (WxDxH) 322x300x80mm

• Ένθετο δοχείο χτυπήματος κλείστρου χωρίς πυθμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Φλάντζα από σιλικόνη και μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι καλυμμένη με 

σιλικόνη για προστασία και μείωση του θορύβου 
• Tοποθετείται σε οπή διαστάσεων 135x150mm 
• Διαστάσεις 165x180mm

• Integrated bottanles knockbox made of stainless steel 
• Silicon gasket surround and stainless steel knock bar, silicon covered for 

protection and noise suspension 
• Placed in 135x150mm cut-out 
• Dimensions 165x180mm
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• Σύστημα ξεπλύματος γαλατιέρας 
ανοξείδωτο ένθετο στον πάγκο 

εργασίας 
• Ψεκασμός νερού με πίεση μέσα στο 

σκεύος 
• Σύνδεση με παροχή νερού και 

αποχέτευση 
• Διαστάσεις (ΜxBxY) 160x175x110mm

• Stainless steel, milk pitcher rinser 
integrated to countertop

• Flushes water under pressure inside the 
utensils 

• Connection with water supply and 
drainage

• Dimensions (WxDxH) 160x175x110mm

• Ανοξείδωτο ένθετο σύστημα ξεπλύματος γαλατιέρας και σκευών παρασκευής ροφημάτων με βάση 
στραγγίσματος 

• Ψεκασμός νερού με πίεση μέσα στο σκεύος 
• Σύνδεση με παροχή νερού και αποχέτευση 
• Αποσπώμενη σχάρα για εύκολο καθάρισμα  
• Διαστάσεις (ΜxBxY) 430x230x30mm

• Intergrated, stainless steel injection system to flush milk pitchers, beverages utensils and drainage base
• Flush with pressure inside the utensils 
• Connection with water supply and drainage 
• Removable grid for easy cleaning 
• Dimensions (WxDxH) 430x230x30mm

Belogia fprw 030

Belogia rtw 035 

€77,00
Belogia fprw 030 Σύστημα Ξεπλύματος Γαλατιέρας

Belogia fprw 030 Frothing Pitcher Rinser

9001200001

€97,00
Belogia rtw 035 Βάση Στραγγίσματος Ανοξείδωτη 
Belogia rtw 035 Rinser Tray

9001200002
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€87,00€117,00€93,00
Belogia cdb 950 Συρταριέρα Inox Ματ

Belogia cdb 950 Drawer Inox Brushed 

8000200011

Belogia cdp 950 Συρταριέρα Inox Γυαλιστερή
Belogia cdp 950 Drawer Inox Polished

8000200012

Belogia cdc 950 Συρταριέρα Mαυρή
Belogia cdc 950 Drawer Black

8000200013

Belogia 950 cdc / adp / cdc

• Συρταριέρα από ανοξείδωτο ατσάλι 201 πάχους 11,3mm σε inox mat, inox γυαλιστερό ή μαύρο χρώμα
• Ανθεκτική για να τοποθετηθεί κάτω από μύλο ή οικιακή μηχανή καφέ espresso 

• Διαστάσεις (ΜxBxY) 250x380x100mm

• Drawer base made of stainless steel 201 thickness 11,3mm in inox mat, inox polished or black color
• Durable to be placed under a grinder or home espresso coffee machine 

• Dimensions (WxDxH) 250x380x100mm

cdb cdp

cdc
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€25,50 €27,50
Belogia  mpt 140 color Γαλατιέρα Inox Thick
Belogia  mpt 140 color Milk Pitcher Inox Thick

350ml Κόκκινη / Red - 8004000060
350ml Μαύρη / Black - 8004000061
350ml Πράσινη / Green - 8004000069

Belogia  mpt 140 color Γαλατιέρα Inox Thick
Belogia  mpt 140 color Milk Pitcher Inox Thick

450ml Κόκκινη / Red - 8004000063
450ml Μαύρη / Black - 8004000062
450ml Πράσινη / Green - 8004000070

€31,00
Belogia  mpt 140 color Γαλατιέρα Inox Thick
Belogia  mpt 140 color Milk Pitcher Inox Thick

750ml Κόκκινη / Red - 8004000065
750ml Μαύρη / Black - 8004000064
750ml Πράσινη / Green - 8004000071

Belogia mpt 140 Color 

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι σε μάυρο, κόκκινο ή πράσινο χρώμα
• Στιβαρή κατασκευή με παχύ τοίχωμα

• Stainless steel milk pitcher in black, red or green 
• Sturdy construction with thick body
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€7,00
Belogia mpt 150 Γαλατιέρα Inox
Belogia mpt 150 Milk Pitcher Inox

350ml - 8004000054

€10,00
Belogia mpt 150 Γαλατιέρα Inox
Belogia mpt 150 Milk Pitcher Inox

590ml - 8004000055

€14,00
Belogia mpt 120 Γαλατιέρα 

Belogia mpt 120 Milk Pitcher

350ml Μεταλλική Μαύρη / Metalic Black
8004000037

Belogia mpt 120 Γαλατιέρα 
Belogia mpt 120 Milk Pitcher

590ml Μεταλλική Μαύρη / Metalic Black
8004000043

€17,00
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Belogia mpt 
150 Inox

Belogia mpt 120

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι 

• Milk pitcher made of stainless steel

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με 
επικάλυψη από teflon σε μεταλλικό 

μαύρο

• Milk pitcher made of stainless steel with 
teflon coating in metal black color
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€10,00 €13,00
Belogia mpt 130 Γαλατιέρα 
Belogia mpt 130 Milk Pitcher

350ml Διάφανο Κόκκινη / Transparent Red - 8004000045
350ml Διάφανο Μωβ / Transparent Purple - 8004000047
350ml Διάφανο Πράσινη / Transparent Green - 8004000049

Belogia mpt 130 Γαλατιέρα 
Belogia mpt 130 Milk Pitcher

590ml Διάφανο Κόκκινη / Transparent Red - 8004000046
590ml Διάφανο Μωβ / Transparent Purple - 8004000048
590ml Διάφανο Πράσινη / Transparent Green - 8004000050

Belogia mpt 130

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με διάφανη βαφή σε κόκκινο, πράσινο ή μωβ χρώμα

• Milk pitcher made of stainless steel, in transparent red, green or purple color
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Belogia mpt 130 Γαλατιέρα 
Belogia mpt 130 Milk Pitcher

590ml Διάφανο Κόκκινη / Transparent Red - 8004000046
590ml Διάφανο Μωβ / Transparent Purple - 8004000048
590ml Διάφανο Πράσινη / Transparent Green - 8004000050

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη από teflon σε λευκό, κυανό, κόκκινο, σιέλ, μπλε ή πορτοκαλί χρώμα

• Milk pitcher made of stainless steel with teflon coating in white, cyan, red, ciel, blue or orange color

Belogia mpt 110

€15,00 €18,00
Belogia mpt 110 Γαλατιέρα

Belogia mpt 110 Milk Pitcher

350ml Λευκή / White - 8004000031
350ml Kυανή / Cyan - 8004000033

350ml Κόκκινη / Red - 8004000035
350ml Σιέλ / Ciel - 8004000038 

350ml Μπλε / Blue - 8004000040 
350ml Πορτοκαλί / Orange - 8004000042 

Belogia mpt 110 Γαλατιέρα
Belogia mpt 110 Milk Pitcher

590ml Λευκή / White - 8004000032
590ml Kυανή / Cyan - 8004000034

590ml Κόκκινη / Red - 8004000036
590ml Σιέλ / Ciel - 8004000039 

590ml Πορτοκαλί / Orange - 8004000044 
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• Γαλατίερα από γυαλιστερό 
ανοξείδωτο ατσάλι

• Milk pitcher made of polished 
finish stainless steel

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι, 
χωρίς λαβή

• Μονωτικό περικάλυμμα που εμποδίζει 
τον κίνδυνο εγκαυμάτων και αποσπάται 
για εύκολο καθάρισμα

• Milk pitcher made of stainless steel, 
handle free 

• Insulated wrap prevents burns and is 
removable for easy cleaning

Cafelat 
Γαλατιέρα 

Belogia mpt 160 

€33,90
Cafelat 70cl/8cups Γαλατιέρα

Cafelat 70cl/8cups Milk Pitcher

8004000020

€15,00
Belogia mpt 160 Γαλατιέρα Χωρίς Λαβή Inox
Belogia mpt 160 Milk Pitcher Handel Free Inox

350ml - 8004000056 

€17,00
Belogia mpt 160 Γαλατιέρα Χωρίς Λαβή Inox
Belogia mpt 160 Milk Pitcher Handel Free Inox

590ml - 8004000057
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• Γαλατιέρα με ενσωματωμένο θερμόμετρο 
υγρών κρυστάλλων (LCD) 

• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 
s/s 304

• Μέτρηση της θερμοκρασίας σε βαθμούς 
κελσίου

• Τρεις διαφορετικοί χρωματικοί δείκτες 
από σιλικόνη για σήμανση της γαλατιέρας 
ανάλογα με το γάλα που χρησιμοποιείται

• Milk pitcher with integrated LCD 
thermometer 

• Μade of stainless steel s/s 304
• Temperature measurements in Celsius

• Three colour indicators for marking the 
pitcher according to milk used

Belogia mpt 100 

€40,00
Belogia mpt 100 Γαλατιέρα με Ενσωματωμένο Θερμόμετρο

Belogia mpt 100 Milk Pitcher With Τhermometer

600ml - 8004000058 

€46,00
Belogia mpt 100 Γαλατιέρα με Ενσωματωμένο Θερμόμετρο

Belogia mpt 100 Milk Pitcher With Thermometer

1000ml - 8004000059

€19,00
Belogia mpt 140 Γαλατιέρα Inox Thick 
Belogia mpt 140 Milk Pitcher Inox Thick

350ml - 8004000051 

€21,00
Belogia mpt 140 Γαλατιέρα Inox Thick
Belogia mpt 140 Milk Pitcher Inox Thick

450ml - 8004000052 

€24,00
Belogia mpt 140 Γαλατιέρα Inox Thick 
Belogia mpt 140 Milk Pitcher Inox Thick

750ml - 8004000053 

Belogia mpt 140 Inox 
• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Στιβαρή κατασκευή με παχύ τοίχωμα 

• Stainless steel milk pitcher in inox 
• Sturdy construction with thick body
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• Χειροκίνητη αφρογαλιέρα για γρήγορη και εύκολη 
παρασκευή αφρογάλακτος οπουδήποτε, οποτεδήποτε 

• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χτύπημα 

και άλλων ροφημάτων

• Manual milk frother 
• Made of stainless steel 
• Can also be used to whip other beverages

Belogia mmf 810 

€17,00
Belogia mmf 810 Χειροκίνητη Αφρογαλιέρα Inox
Belogia mmf 810 Manual Milk Frother Inox

400ml - 8004100000

€19,00
Belogia mmf 810 Χειροκίνητη Αφρογαλιέρα Inox
Belogia mmf 810 Manual Milk Frother Inox

800ml - 8004100001

• Επαγγελματικό ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα από ανοξείδωτο ατσάλι και 
καλώδιο

• LCD οθόνη ένδειξης μετρήσεων
• Κατάλληλο για τη μέτρηση θερμοκρασίας του group εκχύλισης του καφέ
• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -50°C~+300°C ή 58°F~+572°F
• Επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας °C ή °F
• Ακρίβεια 1°C (-20°C~+80°C) 
• Pύθμιση και αποθήκευση μεγίστης και ελάχιστης θερμοκρασίας
• Ηχητική ειδοποίηση όταν η θερμοκρασία βρίσκεται εκτός του ρυθμισμένου 

εύρους
• Μήκος καλωδίου 1150mm
• Μήκος ακίδας 100mm

• Professional digital thermometer with stainless steel probe and cable LCD 
screen 

• Suitable for measuring coffee machine group temperature 
• Measuring range -50°C~+300°C or 58°F~+572°F 
• Temperature unit selection °C or °F
• Accuracy of 1°C (-20°C~+80°C) 
• Set and save highest and lowest temperature 
• Highest and lowest temperature alarm
• Cable length 1150mm
• Probe length 100mm

Belogia gdt 021 

€15,50
Belogia gdt 021 Ψηφιακό Θερμόμετρο
Belogia gdt 021 Digital Thermometer

1150mm - 8007000008 
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• Αναλογικό θερμόμετρο με ακίδα και λαβίδα που συγκρατεί το θερμόμετρο στην γαλατιέρα από 
ανοξείδωτο ατσάλι 

• Ένδειξη προειδοποίησης προσέγγισης κατάλληλης θερμοκρασίας για την παρασκευή αφρογάλακτος 
• Ένδειξη με πράσινο χρώμα, κατάλληλης θερμοκρασίας για την παρασκευή αφρογάλακτος. 
• Ένδειξη με κόκκινο χρώμα, διακύμανσης θερμοκρασίας στην υπερθέρμανση γάλακτος 
• Ένδειξη θερμοκρασίας σε ⁰C και ⁰F 

• Analogue thermometer with stainless steel probe and clip that holds the thermometer to the milk pitcher
• Indication of caution approaching suitable temperature for producing milk froth 
• Indication, in green color, of appropriate temperature range for producing milk forth
• Indicating for temperature range where milk is overhead
• Temperature indications in ⁰C and in ⁰F 

• Επαγγελματικό ψηφιακό θερμόμετρο με αισθητήρα ακίδα από 
ανοξείδωτο ατσάλι και LCD οθόνη ένδειξης μετρήσεων 

• Κατάλληλο για τη μέτρηση θερμοκρασίας σε γάλα, καφέ, ποτά
• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -50°C~+300°C και 58°F~+572°F

• Επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας °C ή °F 
• Υψηλή ακρίβεια 0,1 βαθμού °C ή °F 

• Μήκος ακίδας 145mm

• Professional digital thermometer with stainless steel probe and 
LCD screen 

• Suitable for measuring temperature of milk, coffee, drinks 
• Measuring range -50°C~+300°C and 58°F~+572°F 
• Select temperature measurement units in °C or °F 

• High accuracy of 0,1 °C or °F 
• Probe length 145mm

Belogia mbt 025 

Belogia cdt 020

€3,90
Belogia mbt Αναλογικό Θερμόμετρο
Belogia mbt Analogic Thermometer

127mm - 8007000009

€8,30
Belogia cdt  020 Ψηφιακό Θερμόμετρο
Belogia cdt  020 Digital Thermometer

148mm - 8007000007 

€4,70
Belogia mbt Αναλογικό Θερμόμετρο
Belogia mbt Analogic Thermometer

180mm - 8007000010
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€26,00
Belogia las 1410 Συλλογή Εργαλείων Latte Art 
Belogia las 1410 Latte Art Tools Collection

8008000017 

Belogia las 1 410

• Έξυπνη συλλογή από 3 εργαλεία latte art διπλής όψης 
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή από σιλικόνη
• Περιλαμβάνει: Σπάτουλα-Λόγχη, Σπάθη-Ακίδα, Ακροσφαιρικό-Άγκιστρο

• Smart collection of 3 latte art tools for 6 uses
• Made of stainless steel with silicon handle 
• Includes: Spatula Lance, Sabre Thorn, Button Hook
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• Εργαλείο σχεδιασμού Latte Art διπλής όψης κατασκευασμένο από συμπαγές αλουμίνιο 
• Δύο εργαλεία στο Latte Art, η σπάτουλα και η ακίδα σε ένα εξαιρετικά εύχρηστο εργαλείο

• Double sided Latte Art tool made of solid aluminum 
• The two tools for latte art, the spoon and the thorn in just one very handy too

• Δοχείο διανομής σιροπιών στην 
επιφάνεια του ροφήματος 

• Dispenser for adding syrup on the 
surface of beverages 

• Σκεύος γαρνιρίσματος για κακάο από ανοξείδωτο 
ατσάλι χωρητικότητας 100gr με πλέγμα 

• Cocoa shaker made of stainless steel 

• Σκεύος γαρνιρίσματος για κακάο 
από χρωμιωμένο και διάφανο υλικό 

κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα 

• Cocoa duster made of chromed and 
transparent plastic suitable for food 

Joe Frex xpen   

Joe Frex xbo 

Cocoa Shaker 

Joe Frex xcd 

€5,80

€8,00

Joe Frex xpen Στυλό Διπλό Latte Art
Joe Frex xpen Latte Art Pen 

8008000011

Joe Frex xcd Σκεύος Γαρνιρίσματος Κακάο
Joe Frex xcd Topping Despenser

8001200000

€2,00
Joe Frex xbo Μπουκάλι Σχεδιασμού 

Joe Frex xbo Drawing Bottle

8008000009 

€8,00
Cocoa Shaker Σκεύος Γαρνιρίσματος Κακάο 
Cocoa Shaker

8001200001
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• Γυάλινο ποτηράκι μεζούρα για μονό, 
διπλό espresso και μονό, διπλό ristretto 

• Glass made shot for single and double 
espresso as well as single and double 

ristretto 

• Χρονόμετρο για την ακριβή μέτρηση του χρόνου 
εκχύλισης του καφέ, τσαγιού και άλλων ροφημάτων 

• Διαθέτει αντίστροφη και κανονική μέτρηση

• Τimer to measure precise brewing times for espresso, 
coffee or tea

• It features on-off switch, timers (count-down, stopwatch) 

Joe Frex xsg

Joe Frex xti

€3,50
Joe Frex xsg Δοσομετρικό Ποτηράκι 

Joe Frex xsg Shotglass

8008000012 

€6,00
Joe Frex xti Χρονόμετρο 

Joe Frex xti Timer

8006000022

• Μικρή και εύχρηστη ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
• Ζυγίζει με ακρίβεια μια δόση espresso 7gr
• Μέγιστο βάρος που μπορεί να ζυγίσει, 500gr
• Ακρίβεια κατά 0.1gr 

• Small digital scale 
• Measure exactly a 7gr portion of espresso
• Max weight: 500g 
• Accuracy: 0.1gr 

Joe Frex xwa 

€13,60
Joe Frex xwa Ψηφιακή Ζυγαριά Καφέ
Joe Frex xwa Digital Coffee Scale                                                              

8006000001
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• Γυάλινο ποτηράκι μεζούρα με διπλό ρύγχος
• Διαβαθμίσεις σε oz (0,5 oz) και ml (10ml)

• Χωρητικότητα 70ml

• Glass tween spout shot glass
• Graduations in (0,5 oz) and ml (10ml) 

• Capacity 70ml

€5,60
Βelogia sgt 040 Δοσoμερικό 

ποτήρι με 2 στόμια & χερούλι
Belogia sgt 040 Shotglass  

twin with handle

 70ml - 8008000021

Belogia sgt 040



48

€4,00
Belogia cmsc 320 Κουτάλι δοσομέτρησης με κλιπ
Belogia cmsc 320 Measuring Spoon with clip

8009000005

Belogia cmsc 320 

• Κουτάλι δοσομέτρησης 7gr με κλιπ 
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι

• Dosing spoon 7gr with clip
• Made of stainless steel

• Κουτάλι δοσομέτρησης από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Μετράει 7gr αλεσμένου καφέ

• Measuring spoon made of stainless steel
• Measures 7 grams in volume

Κουτάλι Δοσομέτρησης / Measuring spoon 
€2,50
Κουτάλι Δοσομέτρησης N/R
Measuring Spoon N/R

8009000001
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• Κουτάλι δοσμομέτρησης από πλαστικό 
• Μετράει 6-7gr αλεσμένου καφέ 

• Διάμετρος / Ύψος:  0,25mm / 52mm

• Plastic measuring spoon 
• Measures 6-7gr of ground coffee

• Diameter / Height:  0,25mm / 52mm

€1,17
Belogia ms 310 Κουτάλι Δοσομέτρησης Πλαστικό

Belogia ms 310 Measuring Spoon
 

8009000003

Belogia ms 310
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• Κουτάλι για cupping από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Στρόγγυλο bowl μεσαίου μεγέθους 
• Ειδική καμπυλότητα της λαβής για οσφρητική ανάλυση και εύκολο 

ξάφρισμα 
• Μήκος: 165mm

• Cupping Spoon made of stainless steel 
• Medium sized bowl 
• Special curvature of handle for olfactory analysis and skimming 
• Length: 165mm

• Ανοξείδωτος δειγματολήπτης καφέ για δειγματοληψία από τo σακί καφέ 
• Δεν καταστρέφει τα σακιά 

• Διάμετρος / Ύψος 0,25mm / 52mm

• Stainless steel coffee beans sampler for sampling form coffee sacks 
• It does not damages sack’s fabric 

• Diameter / Height 0,25mm / 52mm

Belogia cst 311

Joe Frex rps

€5,00
Belogia cst 311 Κουτάλι Cupping 
Belogia cst 311 Cupping Spoon

8009000006

€55,00
Joe Frex rps Δειγματολήπτης Κόκκων Καφέ 

Joe Frex rps Bean Sampler 

8006000026
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• Δοχείο αποθήκευσης καφέ από ανοξείδωτο ατσάλι με ειδική βαλβίδα εκτόνωσης του CO2 
που διατηρεί τον καφέ πάντα φρέσκο με αναλλοίωτα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις του 

• Βαλβίδα ανεπίστροφη με μοναδικό φίλτρο που επιτρέπει το διοξείδιο του άνθρακα να 
περάσει προς τα έξω από το δοχείο χωρίς να επιτρέπει την εισροή το οξυγόνου σε αυτό 
• Δαχτυλίδι φρεσκάδας στο καπάκι όπου ορίζεται η ημερομηνία αποθήκευσης του καφέ 

• Ανοξείδωτη ασφάλεια και φλάντζα από σιλικόνη που κάνει το δοχείο 100% αεροστεγές 
• Χωρητικότητα 450gr

• Stainless steel coffee storage canister with special CO2 valve, which  
keeps the coffee always fresh with all its aromas and flavors unaltered 

• One-way valve with unique filter that allows CO2 to flow  
out of the container without allowing the oxygen to flow into it 

• “Fresh ring” on the lid where the coffee storage date is set 
• Stainless steel lid lock and a silicone ring ensures  

canister is 100% airproof 
• Capacity 450gr

€22,00
Belogia csc 911 Δοχείο Αποθήκευσης Καφέ

Belogia csc 911 Coffee Storage Canister 
 

1200ml - 8001400002

Belogia csc 911
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€4,50
Belogia krp 1 510001 Μπρελόκ Κλείστρο
Belogia krp 1 510001 Key Ring Filter Holder

9990200004

Belogia krp 1 510

μπρελόκ μινιατούρες / key rings miniatures
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€6,50
Belogia krmp 4 530004 Μπρελόκ Γαλατιέρα 
Μαύρη με Λουλούδι 
Belogia krmp 4 530004 Key Ring Μilk Pitcher 
Black with Flower

9990200011

€6,50
Belogia krmp 3 530003 Μπρελόκ Γαλατιέρα 
Λεύκη με Λουλούδι
Belogia krmp 3 530003 Key Ring Μilk Pitcher 
White with Flower

9990200010

Belogia 
krmp 4 530

Belogia 
krmp 3 530

€6,20
Belogia krp 3 510003 Μπρελόκ Κλείστρο Multicolor

Belogia krp 3 520003 Key Ring Filter Holder Multicolor

9990200012

€6,50
Belogia krt 3 510003 Μπρελόκ Πατητήρι Multicolor

Belogia krt 3 520003 Key Ring Tamper Multicolor

9990200013

Belogia 
krp 3 510

Belogia 
krt 3 520
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Βelogia krmp 2 530

Belogia 
krmp 1 530

Belogia 
krm 2 540

Belogia 
krm 1 540

€6,50
Βelogia krmp 2 530002 Μπρελόκ Γαλατιέρα Μαύρο
Βelogia krmp 2 530002 Milk Pitcher Key Ring Black

9990200009

€6,50
Belogia krmp 1 530001 Μπρελόκ Γαλατιέρα Ασημί 
Belogia krmp 1 530001 Milk Pitcher Key Ring Silver

9990200008
€6,50
Belogia krm 2 540002 Μπρελόκ Mokka Μαύρο 
Belogia krm 2 540002 Key Ring Mokka Black
 
9990200016

€6,50
Belogia krm 1 540001 Μπρελόκ Mokka Ασημί 
Belogia krm 1 540001 Key Ring Mokka Silver

9990200015
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€4,00
Belogia krt 1 520001 Μπρελόκ Πατητήρι  

Belogia krt 1 520001 Tamper Key Ring

9990200006

Belogia ktr 1 520
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€90,00
Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και θέση
τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα 
Porta filter with manometer and placement of
thermometer with acumen/point

Wega - 8006000016
La Cimbali - 8006000010
Nuova Simonelli - 8006000011 

€90,00
Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και θέση 
τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα για La San Marco 
Porta filter with manometer and placement of 
thermometer with acumen/point for La San Marco

8006000012

€117,00
Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και θέση 
τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα για Dalla Corte 
Porta filter with manometer and placement of 
thermometer with acumen/point for Dalla Corte

8006000050

€59,00
Κλείστρο 58 mm με ενσωματωμένο μανόμετρο 
μέτρησης πίεσης αντλίας νερού 
Porta filter 58 mm with manometer for 
measuring water pump pressure

8006000002

€62,00
Κλείστρο Festa 58 mm με ενσωματωμένο 
μανόμετρο μέτρησης πίεσης αντλίας νερού 
Porta filter Festa 58 mm with manometer for 
measuring water pump pressure

8006000056
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€99,00
Κλείστρο 58 mm με αντάπτορα για χάρτινη παστίλια 
Porta filter 58mm with adaptor for pots

8006000005

€29,00
Κομμένο κλείστρο
Νaked porta filter

Wega - 8006000006
La Cimbali - 8006000027
Nuova Simonelli - 8006000014
Rancilio - 8006000029

€43,00
Κομμένο κλείστρο
Νaked porta filter

Dalla Corte - 8006000007
Gaggia - 8006000015

€28,00
Κομμένο κλείστρο 
Νaked porta filter

La San Marco - 8006000013

€53,00
Κομμένο κλείστρο 
Νaked porta filter

Belogia - 8006000064

€32,00
Κομμένο κλείστρο
Νaked porta filter

Astoria - 8006000018 
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• Το μοναδικό κλείστρο που χρησιμοποιείται και ως κανονικό και ως κομμένο 
• Κατασκευασμένο από 100% ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από καουτσούκ 
• Μοναδικό σύστημα ανεξάρτητης βάσης σε σχήμα δίσκου, με δυνατότητα χρήσης διαφορετικών εκροέων 
• Διαθέτει ένα επίπεδο στεφάνι τόσο για το κανονικό όσο και για το κομμένο κλείστρο που διευκολύνει στο 

ίσιο πάτημα 
• Δέχεται τριπλό VST φίλτρο 
• Ο δίσκος της βάσης τοποθετείται και αφαιρείται με την χρήση πρεσσαριστής φλάντζας από σιλικόνη 

• Τhe first and only portafilter that is both regular and naked 
• Made of 100% stainless steel  and bakelite handle 
• Unique plate system allows the user to choose different spouts 
• Features a flat rim on both the Naked and Regular configurations making it easy to get a level tamp 
• Improved pouring thanks to the breather hole in the top rim 
• Can fit a triple VST basket with the plate in 
• Bottom plate fit in and out using a press-fit silicone o-ring 

Cafelat All-in One Portafilter

€89,00
Cafelat Κλείστρο all-in-one με Διπλό Μακρύ Εκροέα
Cafelat Porta filter all-in-one CMA with Double Spout

CMA - 8006000038
Nuova Simonelli - 8006000037
La Spaziale - 8006000039
Gaggia - 8006000041 
La Marzocco - 8006000035
E 61 - 8006000036
Rancilio - 8006000040

€10,00
Cafelat Διπλός Κοντός Εκροέας για Κλείστρα all-in-one
Cafelat Mini Double Spout for all-in-one portafilters

266

Cafelat Μονός Εκροέας για Κλείστρα all-in-one
Cafelat Single Spout for all-in-one portafilters

265

Λαβή Κλείστρου από Ξύλο / Portfilter handle wood
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Λαβή Κλείστρου από Ξύλο / Portfilter handle wood

€10,50
Λαβή Κλείστρου από Ξύλο Σφένδαμου 

Portfilter Handle Maple Wood

M10 DC – 8006000075

€10,50
Λαβή Κλείστρου από Ξύλο Καρυδιάς 

Portafilter Handle Walnut Wood

M10 DC - 8006000077

€11,50
Λαβή Κλείστρου από Ξύλο Σφένδαμου 

Portfilter Handle Maple Wood

M12 Wega – 8006000076

€12,50
Λαβή Κλείστρου από Ξύλο Καρυδιάς 

Portafilter Handle Walnut Wood

M12 Wega - 8006000078

€19,00
Λαβή Κλείστρου από Ξύλο Ελιάς M10 DC 

Portafilter Handle Olive Wood M10 DC

8006000079

€21,50
Λαβή Κλείστρου από Ξύλο Ελιάς M12 Wega

Portafilter Handle Olive Wood M12 Wega
 

8006000080

Λαβή Κλείστρου από  
Ξύλο Σφένδαμου 

Portfilter Handle made  
of Maple Wood

Λαβή Κλείστρου από  
Ξύλο Ελιάς

Portfilter Handle made  
of Olive Wood

Λαβή Κλείστρου από  
Ξύλο Καρυδιάς

Portfilter Handle made  
of Walnut Wood
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€13,00
Joe Frex emt Πολυεργαλείο Barista
Joe Frex emt Barista Multitool

8001600000

€4,00
Joe Frex zfr Εργαλείο Αφαίρεσης Φίλτρου
Joe Frex zfr Filter Basket Remover

8001600001

Joe Frex emt

Joe Frex zfr

• Πολυεργαλείο barista από ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι 
• 6 πρακτικές λειτουργίες 
• Κατσαβίδι για αφαίρεση της σήτας του group 
• Ανασηκωμένη άκρη για αφαίρεση του φίλτρου από το κλείστρο 
• Ακίδα για την αφαίρεση φλάντζας κλείστρου 
• Κλειδί για την αφαίρεση του σωλήνα ατμού 
• Ανοιχτήρι μπουκαλιών - Διπλό κλειδί για εξαγωνικά παξιμάδια (μεγέθη 7-12) 

• Barista multitool from special stainless steel 
• Six practical functions 
• Screwdriver to remove the mesh of the group 
• Raised edge for removal filter from the portafilter 
• Pin for removing bolt flange 
• Key to remove the steam pipe 
• Bottle Opener - Double key for hexagon nuts (sizes 7-12) 

• Εργαλείο αφαίρεσης του φίλτρου από το κλείστρο από ανοξείδωτο ατσάλι
• Πρακτικό εργαλείο με κλήση κατάλληλη για την αφαίρεση του κλείστρου 
• Μήκος: 8cm 

• Barista filter basket removal tool made of hardned stainless steel 
• Practical tool with pry edge for easy filter basket removal from portafilter 
• Lenght: 8 cm 
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• Χωνί κλείστρου καφέ από αλουμίνιο 
• Κατευθύνει τον καφέ κατευθείαν στο 

κλείστρο χωρίς απώλειες 
• Διασφαλίζει την ακρίβεια της δόσης 

• Porta filter funnel made of aluminium 
• Coffee directly to porta filter with no 

waste 
• Ensures dose accuracy

Belogia pff 690

Belogia pffm 695 Belogia pfr 691

€18,00

€15,00 €10,00

Belogia pff 690 Χωνί Καφέ Αλουμινίου
Belogia pff 690 Porta Filter Funnel  

Ø 53mm - 8001800000
Ø 54mm - 8001800001
Ø 55mm - 8001800002 
Ø 57mm - 8001800003 
Ø 58mm - 8001800004

Belogia pffm 695 Xωνί Κλείστρου Καφέ Μαγνητικό
Belogia pffm 695 Magnetic Porta Filter Fannel

58mm - 8001800005

Belogia pfr 691 Xωνί Κλείστρου Καφέ
Belogia pfr 691 Porta Filter funnel

58mm - 8001800006 
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• Βούρτσα καθαρισμού με μεταλλική τρίχα για τον καθαρισμό 
σκληρών υπολειμμάτων καφέ στις κεφαλές των group

• Cleaning brush with stainless steel bristle for cleaning hard 
coffee deposits from the group head

• Εργονομικό σχήμα και πάχος στη λαβή για μεγαλύτερη αντοχή και ευκολία στη χρήση 
• Προστασίας των χεριών από πιτσιλίσματα καυτού νερού 
• Δοσομετρητής καθαριστικού για backflash στο πίσω μέρος της βούρτσας (1,5gr)

• Ergonomic shape and thicker handle for more s trength and comfort 
• Larger splash guard to protect hand from hot water 
• Scoop end provides portion dosing for backflushing (1.5gr)

• Βούρτσα καθαρισμού από πλαστικό σε μαύρο ή κόκκινο χρώμα και νάιλον τρίχα 
• Ιδανική για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ από την κεφαλή του group 

• Plastic and nylon cleaning brush in black or red color  
• Ideal for cleaning coffee remains on the grouphead 

Urnex UB 901

Urnex Scoopz

Joe Frex cbb / cbr

€7,00
Urnex ub 901 Βούρτσα Καθαρισμού του Group
Urnex ub 901 Cleaning Bruch for Groupheads
 
8005000007

€7,00
Urnex Scoopz Βούρτσα Καθαρισμού του Group
Urnex Scoopz Cleaning Bruch for Groupheads
 
8005000079                               

€3,20
Joe Frex Βούρτσα Καθαρισμού 
Joe Frex Cleaning Bruch

cbb Μαυρή - 8005000075
cbr Κόκκινη - 8005000074
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• Βούρτσα καθαρισμού από γυαλισμένο αλουμίνιο και τρίχα από νάυλον 
• Σχεδιασμένη για τον καθαρισμό του γκρουπ της μηχανής espresso ακόμη και όταν τρέχει ζεστό νερό 

• Εμπεριέχεται και ένα ανταλλακτικό της τρίχας 

• Brush made of shiny aluminum with nylon bristle 
• Ideal for cleaning coffee remains at coffee machine’s group heads even while running hot water 

• One replacement for brush bristle is included in the packaging 

• Βούρτσα καθαρισμού group κατασκευασμένη από σκληρό πολυπροπυλένιο σε μαύρο χρώμα 
• Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να κατευθύνει το ζεστό νερό μακριά από τα χέρια 

• Grouphead cleaning brush made of wearing polypropylene in black color 
• Specially designed handle to direct hot water away from hands 

• Βούρτσα καθαρισμού group κατασκευασμένη από σκληρό πολυπροπυλένιο σε μαύρο χρώμα 
• Ενσωματωμένος δοσομετρητής καθαριστικού 

• Grouphead cleaning brush made of wearing polypropylene in black color 
• Integrated cleaner doser 

Joe Frex cbe

Crema Pro gnb 450

Belogia gcbp 450

€2,00

€3,30

Crema Pro gnb 450 Βούρτσα Καθαρισμού 
Crema Pro gnb 450 Grouphead Cleaning Brush 

8005000080 

Belogia gcbp 450002 Βούρτσα Καθαρισμού
Belogia gcbp 450002 Grouphead Cleaning Brush

8005000093

€14,50
Joe Frex cbe Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ 

Joe Frex cbe Cleaning Brush 

8005000054

€2,60
Joe Frex cbee Ανταλλακτικό Βούρτσας cbe

Joe Frex cbee Replacement for cbe

8005000078
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€17,00 €17,00
Urnex Scrubz Σπόγγος Καθαρισμού 
Urnex Scrubz Cleaning Sponge 

8005000098

Urnex  Scrubz Ανταλλακτικό Σφουγγαράκι και Βουρτσάκι 
Urnex Scrubz Extras 

8005000099

Urnex Scrubz

• Σπόγγος καθαρισμού κλείστρου 
• Για τον καθαρισμό του εκροέα χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο στο σφουγγαράκι βουρτσάκι 

• Prortafilter cleaning sponge 
• The spout is cleaned with the brush integrated to sponge 
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• Βούρτσα καθαρισμού του γκρουπ με ατμό που συνδέεται στο ακροφύσιο ατμού της μηχανής 
Kατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη 

• Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα ανταλλακτικό της βούρτσας και 2 διαφορετικούς αντάπτορες 
ώστε να συνδέεται η βούρτσα στο ακροφύσιο κάθε μηχανής 

• Steam brush for espresso coffee machines’ group that connects to espresso machine steam wand 
• Made of stainless steel and silicon 

• Packaging includes one extra bristle and 2 steam wand adaptors so the brush can be used to any 
machine 

• Βούρτσα καθαρισμού από αλουμίνιο και πλαστικό σπείρωμα 
• Ιδανική για τον καθαρισμό του γκρουπ της μηχανής espresso

• Ύψος 70mm 

• Aluminum cleaning brush and plastic spiral 
• Ideal for cleaning the group of the espresso machine 

• Heigh 70mm

• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι και σπείρωμα από πλαστικό
• Ιδανική για τον καθαρισμό του εσωτερικού του σωλήνα παροχής ατμού 

• Λεπτή και ευέλικτη ώστε να εισχωρεί στο εσωτερικό των λεπτών σωλήνων και να καθαρίζει τα 
υπολείμματα γάλακτος που εγκλωβίζονται εκεί 

• Διάμετρος / Μήκος  5mm / 300mm

• Cleaning brush from stainless steel and plastic spiral 
• Ideal for cleaning inner part of steam outlet 

• Thin and flexible brush to enter and effectively clean steam wands and pipes 
• Diameter / Length 5mm / 300mm

Joe Frex csb

Joe Frex ccl

Joe Frex chb

€55,00

€4,00

€12,40

€2,40

Joe Frex csb Βούρτσα Καθαρισμού του Γκρουπ με Ατμό
Joe Frex csb Steam Brush

 
8005000062

Joe Frex csbe Ανταλλακτικό Βούρτσας csb 
Joe Frex csb Replacement for csb

8005000089

Joe Frex ccl Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ 56-58 mm
Joe Frex ccl Cleaning Brush for Group 56-58mm

 
8005000052

Joe Frex chb Βούρτσα Καθαρισμού
Joe Frex chb Cleaning Bruch

 
8005000048
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• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι και σπείρωμα από πολυαμίδη 
• Ιδανική για τον καθαρισμό της οπής στο εσωτερικό του κλείστρου και του 

εκροέα καθώς και τα εξωτερικά δύσκολα σημεία 
• Διάμετρος / Μήκος  12mm / 120mm

• Cleaning brush from stainless steel and polyamide 
• Ideal for cleaning the inner hole of the portafilter and coffee outlet as well as 

external hard to reach spaces
• Diameter / Length 12mm / 120mm

• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι και σπείρωμα από πλαστικό 
• Ιδανική για τον καθαρισμό υαλοδεικτών 
• Διάμετρος / Μήκος  12,7mm / 350mm

• Cleaning brush from stainless steel and plastic spiral 
• Ideal for cleaning glass gauge 
• Diameter / Length 12,7mm / 350mm

• Βούρτσα καθαρισμού από μαύρο λακαρισμένο ξύλο, μαύρη φυσική τρίχα 
• Ιδανική για τον καθαρισμό των μύλων άλεσης καφέ 
• Διάμετρος / Μήκος  16mm / 170mm

• Cleaning brush with handle made of black lacquered wood with black natural bristles 
• Ideal for cleaning coffee grinders 
• Diameter / Length 16mm / 170mm

• Βούρτσα καθαρισμού με πλαστική τρίχα 
• Ιδανική για τον καθαρισμό γυάλινης κανάτας 

• Μήκος300mm

• Cleaning brush with plastic bristle 
• Ideal for cleaning glass decanters 

• Length 300mm

Joe Frex cpo 

Urnex UB 500

Joe Frex cbu

Urnex UB 300

€2,50
Joe Frex cpo Βούρτσα Καθαρισμού Κλείστρου
Joe Frex cpo Portafilter Cleaning Bruch

8005000076

€3,00
Urnex UB 500 Βούρτσα Καθαρισμού Υαλοδεικτών
Urnex ub 500 Cleaning Brush for Glass Gauge

8005000016

€6,00
Joe Frex cbu Classic Βούρτσα Καθαριμού Μύλου Άλεσης Καφέ
Joe Frex cbu Classic Cleaning Brush 

8005000047

€8,90
Urnex ub 300 Βούρτσα Καθαρισμού για Γυάλινη Κανάτα

Urnex ub 300 Cleaning Brush for Glass Decanters 

8005000008
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• Πανάκι καθαρισμού ακροφύσιου ατμού 
• Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία από εγκαύματα 

• Κατασκευασμένο από ύφανση με μικροΐνες και σιλικόνη

• Steam wand cleaning cloth 
• Specially designed to protect baristas hands from burns 

• Made of microfi ber with a silicon inlet

• Πανάκια καθαρισμού από μικροΐνες 
• Σύνθεση: 20% Πολυαμίδη 80% Πολυεστέρας 

• Ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών και μερών του εξοπλίσου 
• Συσκευασία 4 τεμαχίων (2 γκρι, 2 μαύρα)

• Μicrofi bre cleaning cloths 
• 20% Polyamide 80% Polyester 

• Perfect for cleaning a wide range of surfaces  
and coffee equipment

• Βox set contains 2 grey and 2 black cloths

• Σετ πετσέτες καθαρισμού από μικροΐνες 
• Περιλαμβάνει 1 πετσέτα καθαρισμού του κλείστρου, 

και φίλτρων 600mm x 300mm (με barista κλιπ) και 1 
πανάκι καθαρισμού του ακροφύσιου ατμού 400mm x 

400mm

• Microfi ber cloth set 
• Includes 1 x Micro Fibre Cloth 600mm x 300mm (with 

Barista Clip) for removing and cleaning grind from 
porta handles and baskets and 1 x Micro Fiber Steam 

Wand Cloth 400mm x 400mm for cleaning the steam 
wand to remove milk residue

Joe Frex bscb

Crema Pro πετσέτες καθαρισμού / cleaning cloths

Crema Pro Set Barista

€8,70

€12,80

€14,50

Joe Frex bscb Πανάκι Kαθαρισμού Ακροφύσιου Aτμού Μαύρο
Joe Frex bscb Barista Steam Cloth Black  

9990100006     

Crema Pro Micro Cleaning Cloth 4 τμχ Πετσέτες Καθαρισμού 
Crema Pro Micro Cleaning Cloth 4 pcs 

9990100009                         

Crema Pro Set Barista Πετσέτες Καθαρισμού Μικρoϊνών
Crema Pro Set Barista Microfiber Cleaning Cloth 

9990100008                     
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Υama ya6

• Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ 
φίλτρου παραγωγικότητας περίπου 6 
φλιτζανιών ανά γέμισμα 

• Χειροποίητη κατασκευή από πυρίμαχο 
φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί και ξύλο 

• Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
της εκχύλισης καφέ 3-6 ώρες 

• Διαστάσεις (MxBxY) 280x220x710mm

• Cold brewing filter coffee device 
approx. 6 cups per filling 

• Handmade manufactured with blown 
borosilicate glass and wood 

• Estimated time of coffee extraction 
3-6 hours 

• Dimensions (WxDxH) 280x220x710mm

€455,00
Υama ya6 Πύργος Κρύας Εκχύλισης Καφέ
Υama ya6 Cold Brew Tower

8001500001
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Ανταλλακτικά Yama ya6
Spare parts Yama ya6

Φίλτρα / Filter

€49,00
Άνω Δοχείο για Yama ya6
Upper Beaker Yama ya6

8001500010

€38,00
Κεντρικό Δοχείο για Yama ya6 
Central Beaker Yama ya6

8001500012

€33,00
Yama Κεραμικό Φίλτρο
Yama Ceramic Filter

9900100024

€53,00
Σπιράλ για Yama ya6
Glass Coil Yama ya6

8001500013 

€37,00
Κάτω Δοχείο για Yama ya6 
Bottom Beaker Yama ya6

8001500014 

€13,50
Χάρτινα φίλτρα για Yama ya6 20 τεμ
Paper filter Yama ya6 20 pcs

9900100023

€12,00
Καπάκι Άνω Δοχείου για Yama ya6
Upper Glass Lid Yama ya6

8001500011 

€7,00
Καπάκι Κάτω Δοχείου για Yama ya6 
Bottom Beaker Lid Yama ya6

8001500015

€57,00
Μπρούτζινη βαλβίδα ροής νερού για Yama ya6 
Brass tab Yama ya6

8001500039 
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Yama ya25

• Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ 
φίλτρου παραγωγικότητας περίπου 25 
φλιτζανιών ανά γέμισμα 

• Χειροποίητη κατασκευή από πυρίμαχο 
φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί και ξύλο 

• Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της 
εκχύλισης καφέ 10- 12 ώρες 

• Διαστάσεις (MxBxY) 300x300x1120mm

• Cold brewing filter coffee device 
approx. 25 cups per filling 

• Handmade manufactured with blown 
borosilicate glass and wood 

• Estimated time of coffee extraction 10-
12 hours 

• Dimensions (WxDxH) 300x300x1120mm

€659,00
Υama ya25 Πύργος Κρύας Εκχύλισης Καφέ 
Υama ya25 Cold Brew Tower

8001500002
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Ανταλλακτικά Yama ya25
Spare parts Yama ya25

Φίλτρα / Filter

€79,00
Άνω Δοχείο για Yama ya25 
Upper Beaker Yama ya25

8001500016

€58,00
Κεντρικό Δοχείο για Yama ya25
Central Beaker Yama ya25 

8001500018

€33,00
Yama Κεραμικό Φίλτρο
Yama Ceramic Filter 

9900100024

€63,00
Σπιράλ για Yama ya25 
Glass Coil Yama ya25 

8001500019

€55,00
Κάτω Δοχείο για Yama ya25
Bottom Beaker Yama ya25 

8001500020

€15,00
Χάρτινα φίλτρα για Yama ya25 20 τεμ
Paper filter Yama ya25 20 pcs 

9900100018 

€22,00
Καπάκι Άνω Δοχείου για Yama ya25 
Upper Glass Lid Yama ya25 

8001500017

€9,00
Καπάκι Κάτω δοχείου για Yama ya25
Bottom Beaker Lid Yama ya25 

8001500021

€63,00
Μπρούτζινη βαλβίδα ροής νερού για Yama ya25 
Brass tab Yama ya25 

8001500039
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Yama tca-5d

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου από χειροποίητο, πυρίμαχο φυσητό 
βοριοπυριτικό γυαλί, μέταλλο και ξύλο 

• Αποτελείται από δύο πυρίμαχα γυάλινα δοχεία, ένα ορθοστάτη και 
κάλυμμα του άνω δοχείου. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται μεζούρα 
καφέ, 1 υφασμάτινο φίλτρο και μεταλλικό εξάρτημα τοποθέτησης φίλτρου

• Διαστάσεις (MxBxY) 130x150x390mm
 
• Brewing filter coffee device, handmade, manufactured with blown 

borosilicate glass and wood 
• It consists of two heat-resistance glass chambers, a stand and a cover of 

the upper chamber. Packaging includes coffee measuring spoon, one filter 
cloth and reusable metal filter assembly 

• Dimensions (WxDxH) 130x150x390mm

€65,00
Yama tca-5d Σιφόν Χωρίς Λυχνία
Yama tca-5d Vacuum Brewers - No Burner

8001500037
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Ανταλλακτικά Yama tca-5d 
Spare parts Yama tca-5d 

€38,00
Άνω Δοχείο για Yama tca-5d 
Upper Beaker Yama tca-5d  

8001500022

€22,00
Μεταλλικό Φίλτρο για Yama tca-5d 
Metallic Assembly Filter Yama tca-5d 

9900100027

€13,50
Υφασμάτινο Φίλτρο για Yama tca-5d
Cloth filter Yama tca-5d

9900100025

€35,00
Κάτω Δοχείο για Yama tca-5d
Bottom Beaker Yama tca-5d 

8001500023
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Yama cnt-5l 

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου 
από χειροποίητο, πυρίμαχο φυσητό 
βοριοπυριτικό γυαλί, μέταλλο και ξύλο 
με κεραμική βάση 

• Αποτελείται από δύο πυρίμαχα 
γυάλινα δοχεία, ένα ορθοστάτη, 
κάλυμμα του άνω δοχείου και λυχνία 
καύσης φωτιστικού οινοπνεύματος 
(μόνο cnt-5l Σιφόν). Στη συσκευασία 
συμπεριλαμβάνονται, μεζούρα καφέ, 
1 υφασμάτινο φίλτρο και μεταλλικό 
εξάρτημα τοποθέτησης φίλτρου 

• Διαστάσεις Ø 150x370mm

• Brewing filter coffee device, 
handmade, manufactured with blown 
borosilicate glass and wood 

• It consists of two heat-resistant glass 
chambers, a stand, cover of the upper 
chamber and alcohol burner (cnt -5l 
Vacuum Brewer only). Packaging 
includes coffee measuring spoon, one 
filter cloth and reusable metal filter 
assembly 

• Dimensions Ø 150x370mm

€125,00
Yama cnt-5l Σιφόν
Yama cnt-5l Vacuum Brewers

8001500006

€117,00
Yama cnt-5l Σιφόν Χωρίς Εστία
Yama cnt-5l Vacuum Brewers - No Burner

8001500038
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€28,00
Κάτω Δοχείο για Yama cnt-5l
Bottom Beaker Yama cnt-5l 

8001500025

€18,50
Μεταλλικό Φίλτρο για Yama cnt-5l
Metallic Assembly Filter Yama cnt-5l 

9900100031

€15,00
Υφασμάτινο Φίλτρο για Yama cnt-5l
Cloth filter Yama cnt-5l

9900100019

€31,00
Άνω Δοχείο για Yama cnt-5l
Upper Beaker Yama cnt-5l 

8001500024
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Ανταλλακτικά Yama cnt-5l 
Spare parts Yama cnt-5l 
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Yama cd-8

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου με 
την μέθοδο pour over και cold brew 

• 2 σε 1 brewer. Pour over (ανοιχτή 
βαλβίδα) ή cold brew (κλειστή 
βαλβίδα) 

• Κατασκευασμένη από πυρίμαχο 
φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί, μέταλλο 
και ξύλο 

• Συνδυάσεται χάρτινο ή κεραμικό 
φίλτρο με το κωνικό φίλτρο της 
συσκευής, ανάλογα με το επιθυμητό 
γευστικό αποτέλεσμα 

• Χωρητικότητα κανάτας 550ml
• Διαστάσεις (MxBxY) 170x210x300mm

• Brewing filter coffee device for pour 
over or cold brew 

• 2 in 1 brewer.  Pour over with open 
valve or cold brew with closed valve 

• Handmade borosilicate glass, metal 
and wood

• Combine a paper or ceramic filter with 
device’s conical filter, according to 
required taste result 

• Capacity of jug 550ml
• Dimensions (WxDxH) 170x210x300mm

€165,00
Yama cd-8 Συσκευή Κρύας & Ζεστής 
Εκχύλισης Καφέ 
Yama cd-8 Cold & Hot Coff ee Brewer

8001500004
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€45,00
Άνω Δοχείο για Yama cd-8 
Upper Beaker Yama cd-8 

8001500026

€43,00
Κάτω Δοχείο για Yama cd-8
Bottom Beaker Yama cd-8 

8001500027

€33,00
Yama Κεραμικό Φίλτρο
Yama Ceramic Filter

9900100024

€46,00

€60,00

Μεταλλικό Κωνικό Φίλτρο για Yama cd-8
Metallic Cone Filter Yama cd-8 

9900100021

Μπρούτζινη βαλβίδα ροής για Yama cd-8
Brass tab Yama cd-8 

8001500040
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Ανταλλακτικά Yama cd-8 
Spare parts Yama cd-8
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Yama cd-6

• Συσκευή εκχύλισης κρύου και ζεστού καφέ παραγωγικότητας περίπου 
6 φλιτζανιών ανά γέμισμα 

• Χειροποίητη κατασκευή από πυρίμαχο, φυσητό, βοριοπυριτικό γυαλί, 
επεξεργασμένο λείο ξύλο και λεπτομέρειες από δέρμα 

• Αποτελείται από 2 γυάλινα δοχεία και ξύλινη βάση 
• Διαστάσεις (MxBxY) 160x160x310mm 

• Cold brewing filter coffee device approx. 6 cups per filling 
• Handmade blown of borosilicate glass, treated wood and smooth 

leather details 
• It consists of two glass chambers and wooden base 
• Dimensions (WxDxH) 160x160x310mm

€138,00
Yama cd-6 Συσκευή Κρύας & Ζεστής Εκχύλισης Καφέ
Yama cd-6 Cold & Hot Coffee Brewer

8001500000
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€42,00
Άνω Δοχείο για Yama cd-6
Upper Beaker Yama cd-6 

8001500029

€12,00
Καπάκι Άνω Δοχείου για Yama cd-6
Upper Glass Lid Yama cd-6 

8001500028

€33,00
Yama Κεραμικό Φίλτρο
Yama Ceramic Filter

9900100024

€62,50
Κάτω Δοχείο για Yama cd-6
Bottom Beaker Yama cd-6 

8001500030

Ανταλλακτικά Yama cd-6 
Spare parts Yama cd-6
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Yama cd-5

• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο pour over 
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, πυρίμαχο φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί 
• Διαθέτει υφασμάτινο κωνικό επαναχρησιμοποιήσιμο φίλτρο με λαβή 
• Διαστάσεις Ø100x175mm

• Brewing filter coffee device for pour over 
• Made of hand-blown, heat-resistant, borosilicate glass 
• Features conical cotton reusable filter with handle 
• Dimensions Ø100x175mm

€12,00 €15,00
Υφασμάτινο Φίλτρο με Λαβή για Yama cd-5
Cloth Filter with Handle Yama cd-5  

9900100020

Υφασμάτινο Φίλτρο για Yama cd-5 3τμχ 
Cloth Filter Yama cd-5 3pcs

9900100022

€33,00
Yama cd-5 Pour Over

8001500003



83

P
o

u
r 

O
ve

r

Yama cd-4
• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο pour over 
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, φυσητό 

βοριοπυριτικό γυαλί
• Υψηλής ποιότητας μεταλλικό κωνικό φίλτρο 
• Μέγιστη χωρητικότητα 5 φλιτζάνια

• Brewing filter coffee device for pour over 
• Made of hand-blown, heat-resistant, borosilicate glass 
• High quality metal conical filter 
• Maximum capacity 5 cups

• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο 
pour over 

• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, φυσητό 
βοριοπυριτικό γυαλί 

• Υψηλής ποιότητας μεταλλικό κωνικό φίλτρο 
• Μέγιστη χωρητικότητα 1 φλιτζάνι 

• Brewing filter coffee device for pour over 
• Made of hand-blown, heat-resistant, 

borosilicate glass 
• High quality metal conical filter

• Maximum capacity 1 cup 

Yama cd-1w

€91,00
Yama cd-4 Pour Over 

8001500035 

€60,00
Yama cd-1w - Pour Over

8001500036
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• Κομψή, μαύρη εστία θέρμανσης αλογόνου με ειδική 
επικάλυψη για αποφυγή γρατζουνίσματος από το 

siphon
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται ένα ανταλλακτικό 

λάμπας αλογόνου
• Διαστάσεις (MxBxY) 200x190x170mm

 
• Stylish, black halogen heating plate with special coated 

top surface to prevent scratches 
• Packaging includes a replaceable halogen lamp 

• Dimensions (WxDxH) 200x190x170mm

• Εστία θέρμανσης βουτανίου 
ιδανική για σιφόν

• Ηλεκτρονικό σύστημα 
ανάφλεξης 

• Ρυθμιζόμενη ένταση 
φλόγας 

• Butane burner ideal for 
siphon vacuum coffee 
brewing devices 

• Electronic ignition system 
• Adjustable flame intensity 

€545,00
Yama bh-1 Εστία Θέρμανσης Αλογόνου 

Yama bh-1 Halogen Heater+

8001500007

€65,00
Εστία Βουτανίου
Butane Burner

8001500042

€17,00

€5,00

Λαμπτήρας για Yama bh-1 
Halogen Lamp Yama bh-1

8001500031

Yama Αναδευτήρας Μπαμπού
Bamboo stir stick

8001500041

Yama bh-1

Εστία βουτανίου / 
Butane burner
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• Γυάλινος κώνος dripper και μεταλλικό φίλτρο 
• Kατασκευασμένος από βοριοπυριτικό γυαλί, ανθεκτικό 

στις υψηλές θερμοκρασίες 
• Συνδυάζεται άψογα με την γυάλινη κανάτα Υama gd-20 

• Δυνατότητα εκχύλισης έως και 4 φλιτζάνια 

• Glass cone and metal filter 
• Made of borosilicate glass, resistant to high temperatures 

• It combines perfectly with the glass jug Υama gd-20 
• Extraction up to 4 cups 

€26,50

€62,00

€56,00

Yama gd-20 Γυάλινη Κανάτα
Yama gd-20 Glass Coffee Serving Jug

8001500008

Belogia pos 400001 Pour Over Σετ Μαύρο
Belogia pos 400001 Pour Over Set Black

8001500050

Yama tgd-4 Γυάλινο Dripper και Μεταλλικό Φίλτρο
Yama tgd-4 Glass Dripper and Metal Filter

8001500009

Yama gd-20

Belogia pos 400

Yama tgd-4

• Γυάλινη κανάτα σερβιρίσματος καφέ 
• Κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί, ανθεκτικό 

στις υψηλές θερμοκρασίες 
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων 
• Συνδυάζεται άριστα με το Yama Dripper tgd-4 
• Χωρητικότητα 600ml 

• Glass coffee serving jug 
• Made of borosilicate glass, resistant to high 

temperatures 
• Dishwasher safe 
• Ideally combined with Yama Dripper tgd-4 
• Capacity 600ml 

• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο pour over 
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι βαμμένο εξωτερικά μαύρο 
• Διπλά τοιχώματα, μοτίβο διαμάντι και εσωτερικό με διογκωμένες γραμμές 

που μειώνουν τον χρόνο εκχύλισης εμποδίζοντας το over extraction
• Dripper 1-2 φλιτζάνια 
• Χωρητικότητα κανάτας σερβιρίσματος 350ml 

• Pour over coffee device 
• Made of stainless steel in black color 
• Double wall, inner bulged lines to shorten brewing time  

hence reducing possibility of over extraction 
• Dripper 1-2 cups 
• Coffee server capacity 350ml
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• Έξυπνο σκεύος παρασκευής καφέ 
φίλτρου για ένα ή δύο φλιτζάνια σε 

διαφανές ή μαύρο χρώμα 
• Ελεγχόμενη βαλβίδα start - stop που 
επιτρέπει να εμποτίσουμε τον καφέ με 

νερό για όση ώρα χρειάζεται 
• Αυτόματη διακοπή της ροής του καφέ 

κατά την αλλαγή φλιτζανιού 

• Clever dripper for brewing filter coffee 
for one or two cups in transparent or 

black color 
• Controlled start - stop valve allowing to 

infuse the coffee water for as long as 
needed 

• Automatic interruption of coffee flow 
when changing cup 

• Μεταλλικό κωνικό coffee dripper 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304 

• Ειδικά σχεδιασμένες εσωτερικές γραμμώσεις 
και μια κεντρική οπή για το dripping 

• 3-4 φλιτζάνια 

• Metallic cone coffee dripper made of stainless 
steel 304 

• Specially designed internal lines  
and a central hole for dripping 

• 3-4 cups 

€34,99
Belogia cd 750 Έξυπνο Dripper 
Belogia cd 750 Clever Dripper 

cd 750101 Διαφανές / Transparent - 8001500033
cd 750101 Μαύρο / Black - 8001500034

€18,00
Belogia cdmi 750200 Μεταλλικό Coffee Dripper Inox
Belogia cdmi 750200 Metallic Coffee Dripper

8001500047

Belogia cd 750

Belogia cdmi 750
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€59,00
Napoletana 3 Καφετιέρα Καφέ Φίλτρου και Καφέ Mocca
Napoletana 3 Filter and Mocca Coffee Maker

0010500004

€1,23
Belogia Χάρτινα Φίλτρα #2 / 1-4 φλιτζ. 40 Φίλτρα 

Belogia Coffee filters paper #2 / 1-4 cups 40pc 

9900100015

€5,70
Belogia Χάρτινα Φίλτρα Καφέ V01 
Belogia Paper Coffee Filters V01

9900100032

€1,75
Belogia Χάρτινα Φίλτρα #4 / 8-12 φλιτζ. 40 Φίλτρα 

Belogia Coffee filters paper #4 / 8-12 cups 40pc

9900100012

€5,95
Belogia Χάρτινα Φίλτρα Καφέ V02 
Belogia Paper Coffee Filters V02

9900100033

Napoletana 3 

Belogia Κωνικά 
Χάρτινα Φίλτρα Καφέ /  

Cone Paper Coffee 
Filters Belogia 

Belogia Χάρτινα Φίλτρα Καφέ V0 / 
Belogia Paper Coffee Filters V0

• Συσκευή παρασκευής καφέ φίλτρου και mocca από 
ανοξείδωτο ατσάλι 

• Χειροκίνητη λειτουργία με απαραίτητη τη χρήση 
εστίας θέρμανσης 

• Χωρητικότητα 3 φλιτζάνια (25cl)

• Mocca, filter coffee maker made of stainless steel 
• Manual operation with necessary use of heating plate 
• Capacity 3 cup (25cl)

• Κωνικά χάρτινα φίλτρα μιας χρήσης για χειροκίνητη 
παρασκευή καφέ pure over με dripper 

• Χαρτί με κρεπ υφή που φιλτράρει αποτελεσματικά  
έλαια και ιζήματα 

• Λεύκανση με την χρήση οξυγονούχων ενώσεων 
• Περιεχόμενο συσκευασίας 40 φίλτρα καφέ

• Cone paper filters for pure over drippers
• Crepe texture paper that filters out oils and gritty sediment

• Whitening with use of oxygen compounds
• Packaging contains 40 filters

• Κωνικά κρεπ χάρτινα φίλτρα V0 σε φυσικό χρώμα 
• Περιεχόμενο συσκευασίας 100 φίλτρα καφέ

• Μέγεθος 01  - αλεσμένος καφές 1 έως 2 φλιτζάνια
• Μέγεθος 02  - αλεσμένος καφές 1 έως 4 φλιτζάνια

• Cone crepe paper filter in natural colour
• 100 paper filters in the bag

• Size 01 - ground coffee 1 to 2 cups
• Size 02 - ground coffee 1 to 4 cups

D
ri

p
p

e
rs

 &
 F

il
te

rs



88

• Βραστήρας έκχυσης ειδικά σχεδιασμένος για εύκολο κράτημα και pοur over 
• Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι
• Χωρητικότητα 1200ml για τους επαγγελματίες baristas που ετοιμάζουν pour over drip coffee σε 

μεγαλύτερες ποσότητες

• Kettle specially designed for easy grip and pour over
• Made of stainless steel
• Capacity 1200ml for professional baristas who prepare pour over coffee in big quantities

• Βραστήρας έκχυσης από ανοξείδωτο με θερμόμετρο που επιτρέπει τον απολυτό έλεγχο της 
θερμοκρασίας του νερού 

• Ένδειξη θερμοκρασίας σε ⁰F και ⁰C
• Γυάλινο καντράν
• Χωρητικότητα 1200ml

• Pouring kettle made of stainless steel with build in thermometer for water temperature control 
• Display temperature in ⁰F and ⁰C
• Glass display
• Capacity 1200ml

€36,00
Belogia ktl 010001 1200ml Inox Βραστήρας Έκχυσης 
Belogia ktl 010001 1200ml Inox Kettle

8006000034

€40,00
Βelogia ktl 010002 1200ml Inox Βραστήρας Έκχυσης με Θερμόμετρο 
Βelogia ktl 010002 1200ml Inox Kettle With Thermometer

8006000057

Belogia ktl 010

Belogia ktl 010 με θερμόμετρο
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• Βραστήρας έκχυσης από ανοξείδωτο ατσάλι ειδικά σχεδιασμένος για εύκολο κράτημα και pour over
• Φυσικό inox χρώμα ή βαμμένο διάφανο μπρονζέ

• Χωρητικότητα των 600ml για 1 φλιτζάνι καφέ ή 1000ml 

• Stainless steel Kettle specially designed for easy grip and pour over
• Natural s/s color or transparent bronze color

• Available in 600ml one cup of coffee or 1000ml 

Belogia ktl 001

€38,00
Belogia ktl 002001 600ml Bronze  

Βραστήρας Έκχυσης  
Belogia ktl 002001 600ml Bronze Kettle 

8006000032 

€29,00
Belogia ktl 001002 1000ml Inox  

Βραστήρας Έκχυσης
Belogia ktl 001002 1000ml Inox Kettle 

8006000031

€23,00
Belogia ktl 001003  600ml Inox  

Βραστήρας Έκχυσης 
Belogia ktl 001003 600ml Inox Inox Kettle

8006000030 

€38,00
Belogia ktl 002002 1000ml Bronze  

Βραστήρας Έκχυσης /
Belogia ktl 002002 1000ml Bronze Kettle

8006000033
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• Συσκευή Aeropress
• Ένα μοναδικό εργαλείο παρασκευής καφέ βασισμένο σε μια πρωτοποριακή μέθοδο
• Αναδεικνύει τη γεύση και τα αρώματα του καφέ
• Κατάλληλο για την παρασκευή καφέ φίλτρου και espresso
• Εκχύλιση ζεστού καφέ φίλτρου, 1 έως 3 espresso ανά πάτημα σε περίπου ένα λεπτό  

ή κρύου καφέ φίλτρου, 1 έως 3 καφέδες κρύας εκχύλισης σε περίπου 2 λεπτά
• Εύκολος καθαρισμός, απλό στη χρήση
• Μικρο-φίλτρο για μηδενικά σωματίδια στον καφέ
• Η συσκευασία περιλαμβάνει 350 μικρό-φίλτρα σε ειδική θήκη 
• Χωρίς BPA
• 1 έως 3 espresso 296ml καφέ φίλτρου 

• Aeropress device
• A unique coffee making device based on a breakthrough invention
• Elicits the coffee aroma and taste
• Suitable for normal coffee and espresso shot
• Makes 1 to 3 cups of hot coffee per pressing in about one minute  

or 1 to 3 espresso or cold brew coffee in about two minutes
• Simple to use, clean up takes seconds
• Micro-filters mean no grit in your cup
• 350 paper micro-filters in a filter holder included with each Aeropress
• BPA free
• 1 έως 3 espresso 296ml coffee

€51,90
Aeropress 

8006000024

Αeropress
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• Συσκευή Aeropress έξυπνα σχεδιασμένη έτσι ώστε όλα τα αξεσουάρ της, συμπεριλαμβανομένης της θήκης 
φίλτρων, να χωρούν στο εσωτερικό της κούπας για ευκολία στη μεταφορά 

• Μικρών διαστάσεων, ελαφρύ και ανθεκτικό 
• Εκχύλιση ζεστού καφέ φίλτρου, 1 έως 3 espresso ανά πάτημα σε περίπου ένα λεπτό  

ή κρύου καφέ φίλτρου, 1 έως 3 καφέδες κρύας εκχύλισης σε περίπου 2 λεπτά 
• Εύκολος καθαρισμός, απλό στη χρήση

• Μικρο-φίλτρο για μηδενικά σωματίδια στον καφέ
• Η συσκευασία περιλαμβάνει 350 μικρο-φίλτρα 

• Θήκη φίλτρων χωρητικότητας 20 μικρο-φίλτρων,  
που εφαρμόζει στο εσωτερικό της κούπας

• Χωρίς BPA
• 1 έως 3 espresso 237ml καφέ φίλτρου 

• Ingeniously engineered so that the AeroPress and all its accessories  
including a supply of filters fit inside the mug for ease of travel.

• The Go is compact, lightweight and durable 
• Makes 1 to 3 cups of espresso per pressing in about one minute  

or 1 to 3 cups of cold brew coffee in about two minutes 
• Simple to use, clean up takes seconds 
• Micro-filters means no grit in your cup 

• 350 paper micro-filters included with each Aeropress Go 
• Filter holder fits inside the mug and holds  

20 microfilters for your trip 
• BPA free

• 1 έως 3 espresso 237ml coffee

Αeropress Go

€51,90
Aeropress Go 

8006000072
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• Ανταλλακτικά χάρτινα φίλτρα για aeropress
• Η συσκευασία περιλαμβάνει 350 φίλτρα

• Replacement paper filters for aeropress
• Packaging includes 350 filters

• Μεταλλικό μικροφίλτρο για AeroPress 
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
• Επαναχρησιμοποιήσιμο 
• Μικρές οπές διαμέτρου Ø 0,2mm
• Διάμετρος φίλτρου Ø 62mm

• Micro coffee disc filter 
• Made of stainless steel
• Reusable
• Fine holes diameter Ø 0,2mm 
• Filter diameter Ø 62mm 

• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ από 
φυσικό ξύλο

• Μεταλλικός εσωτερικός μηχανισμός άλεσης
• Ρύθμιση του βαθμού άλεσης

• Διάμετρος / Ύψος Ø 70/210mm

• Portable manual coffee grinder made of natural wood 
• Metallic internal grinding mechanism 

• Adjustable grinding degree
• Diameter / Height Ø 70/210mm

€7,40
Χάρτινα Φίλτρα για Aeropress

Aeropress Paper Filters

9900100014

€4,90
Joe Frex mcf Μόνιμο Φίλτρο για Aeropress 
Joe Frex mcf Permanent Filter for Aeropress 

8006000042

€55,00
Yama ks -822 Ξύλινος Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης Καφέ

Yama ks -822 Wooden - Manual Coffee Grinder 

8001300004

χάρτινα φίλτρα aeropress

Joe Frex mcf

Yama ks 822
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• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ σε μαύρο 
ή καφέ χρώμα

• Κεραμικά μαχαίρια
• Ρυθμιζόμενος βαθμός άλεσης

• Manual portable coffee grinder in black or brown color
• Ceramic burrs

• Adjustable grinding

€29,00

€32,00

Belogia mcg 610 Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης 
Belogia mcg 610 Manual Coffee Grinder 

Μαυρο / Black - 8001300000
Κάφε / brown - 8001300001

Belogia mcg 620 Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης Καφέ 
Belogia mcg 620 Manual Coffee Grinder

Κάφε / Brown - 8001300003
Φούξια / Fuchsia - 8001300002

belogia mcg 610

belogia mcg 620
• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ σε φουξ ή 

καφέ χρώμα
• Κεραμικά κωνικά μαχαίρια

• Γυάλινο δοχείο συγκέντρωσης αλεσμένου καφέ 70-80gr
•  Ρυθμιζόμενος βαθμός άλεσης

• Manual portable coffee grinder in brown or fuchsia color
• Ceramic burrs

• Glass ground coffee container 70-80gr
• Adjustable grinding
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• Ψηφιακή ζυγαριά με χρονόμετρο και κάλυμμα από σιλικόνη
• Μέτρηση απόβαρου 
• Χρονόμετρο 
• Εύρος μέτρησης χρόνου 0:00 - 59:50 
• Ζυγίζει κόκκους καφέ, αλεσμένο καφέ, ζεστό νερό και μετράει χρόνο εκχύλισης 
• LCD οθόνη
• Ανώτατο βάρος ζύγισης 3kg
• Ακρίβεια ζυγίσματος στο 0,10 gr 

• Digital scale with timer and silicone cover 
• Tare measurement
• Timer
• Range measurement time 0:00 - 59:50 
• Weighs coffee beans, ground coffee, hot water and counts  

extraction time
• LCD 
• Maximum weighing weight 3kg 
• Precision weighing in 0.10 gr

Belogia dst 350 

€28,50
Belogia dst 350001 Ψηφιακή Ζυγαριά με Χρονόμετρο και Κάλυμμα
Belogia dst 350001 Digital Scale with Timer and Cover

8006000060
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• Ψηφιακή ζυγαριά με χρονόμετρο 
• Ανοξείδωτη επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό 

• Μέτρηση απόβαρου 
• Χρονόμετρο

• Εύρος μέτρησης χρόνου 0:00 - 59:50 
• Ζυγίζει κόκκους καφέ, αλεσμένο καφέ, ζεστό νερό και μετράει χρόνο εκχύλισης

• Mετρήσεις σε ουγγιές, γραμμάρια και ρευστών σε ml 
• Μεγάλη φωτιζόμενη LCD οθόνη

• Ένδειξη χαμηλής μπαταριάς και υπερφόρτωσης 
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 5 λεπτά 

• Ανώτατο βάρος ζύγισης 3kg

• Digital scale with timer
• Inox top for easy cleaning 

• Tare measurement 
• Timer 

• Range measurement time 0:00 - 59:50 
• Weighs coffee beans, ground coffee, hot water and counts extraction time 

• Μeasurements in ounces, grams and (fluid ounce)/ml Large and backlit LCD 
• Low battery and overload indication 

• Auto power off after idle for 5 minutes 
• Maximum weighing 3kg

Belogia dstc 350

€29,00
Belogia dstc 350002 Ψηφιακή Ζυγαριά με Χρονόμετρο  
Belogia Belogia dstc 350002 Digital Scale with Timer 

8006000065
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• Σέικερ χωρητικότητας 600ml με σίτα 
• Διαθέτει σίτα (αφροσυλλέκτης) για συγκράτηση του 

αφρού του καφέ και των κοκτέιλ 
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 

• Shaker with mesh and 600ml capacity 
• It has a mesh for retention foam of coffee and cocktails 

• Made of stainless steel 

• Shaker κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
ατσάλι 

• Για χτύπημα κοκτέιλ και ανάμειξη 
• Χωρητικότητα 50cl 

• Made of stainless steel and glass 
• Suitable for shaking and cooling cocktail 

drinks when using ice 
• Capacity 50cl 

Belogia Shaker με σίτα

Easy Κοκτέιλ Shaker

€7,70
Belogia Shaker με Σίτα 600ml Inox

Belogia Shaker with Μesh 600ml Inox

8000500005

€22,00
Easy Κοκτέιλ Shaker 50cl
Easy Cocktail Shaker 50cl

8000500000
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• Boston Shaker κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί 

• Χωρητικότητα 50cl 

• Made of stainless steel and glass 
• Capacity 50cl 

Easy Boston 
Κοκτέιλ Shaker

• Boston Shaker κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί 
• Ανοξείδωτο μέρος καλυμμένο με μαύρο ή κόκκινο βινύλιο 

• Χωρητικότητα 50cl 

• Made of stainless steel and glass 
• Stainless steel part coated with black or red vinyl 

• Capacity 50cl 

Easy Boston Vinyl Κοκτέιλ Shaker

€24,00

€28,00
Easy Boston Κοκτέιλ Shaker 50cl
Easy Boston Cocktail Shaker 50cl

8000500001

Easy Boston Vinyl Κοκτέιλ Shaker 50cl
Easy Boston Vinyl Cocktail Shaker 50cl

8000500002
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€32,00
Σουρωτήρι Cocktail Strainer
Cocktail Strainer

8000600000

• Σουρωτήρι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 
• Ενδεδειγμένο για τον διαχωρισμό του πάγου από το ποτό 

όταν αδειάζει το περιεχόμενο του shaker στο ποτήρι 
• Δύο ακίδες συγκράτησης 

• Strainer made of stainless steel 18/10 
• Suitable for separating ice from drink when  

empting shaker content in to glass 
• 2 prongs 

• Σουρωτήρι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 
• Ενδεδειγμένο για τον διαχωρισμό του πάγου από το ποτό όταν 

αδειάζει το περιεχόμενο του shaker στο ποτήρι 

• Strainer made of stainless steel 18/10 
• Suitable for separating ice from drink when empting shaker 

content in to glass 

Σουρωτήρι Bar Strainer 

Σουρωτήρι Cocktail Strainer

€13,00
Σουρωτήρι
Bar Strain

 8000600001
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• Γουδοχέρι διπλής χρήσης 
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και ABS 

• Τελείωμα από ABS με ραβδώσεις για πολτοποίηση 
φρούτων και εσπεριδοειδών 

• Τελείωμα από ανοξείδωτο ατσάλι για θραύση πάγου 

• Double use pestle 
• Made of stainless steel 18/10 and ABS  

• Finish by ABS ribbed for pureeing fruit and citrus in glass 
• Finish by stainless steel for crushing ice 

Διπλό γουδοχέρι / Dual Cocktail Pestle

Γουδοχέρι / Cocktail Pestle

€10,00
Γουδοχέρι κοκτέιλ πολυπροπυλενίου 22cm 
Cocktail pestel polypropolene 22cm 

8000700001

• Διπλή ανοξείδωτη μεζούρα 3cl και 5cl 
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 

• Double jigger 3cl and 5cl 
• Made of stainless steel 

Jigger

€10,70
Ανοξείδωτο Jigger 3cl & 5cl

Jigger Stainless Steel 3cl & 5cl

8000800000

€19,50
Dual Cocktail Pestle Γουδοχέρι Κοκτέιλ

Dual Cocktail Pestle Pip

8000700000
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€8,50
Urnex Cafiza 2 Σκόνη Καθαρισμού
Urnex Cafiza 2 Coffee cleaning powder

8005000020

Urnex Cafiza 2 

• Συμπυκνωμένη φόρμουλα που εξαλείφει τα υπολείμματα καφέ 
από τα γκρουπ, τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις τους με τη 
διαδικασία του backflush

• Ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο ξέβγαλμα 
και αποτελεσματικό καθάρισμα

• Concentrated formula eliminates residue in group heads, valves, 
and lines when back flush

• Foam and solubility balance for powerful cleaning and optimal 
rinsing 
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• Πατενταρισμένο προϊόν, εντελώς φυσικό, απολύτως ασφαλές για 
τα τρόφιμα και χωρίς γλουτένη

• Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης καφέ 
χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησής του

• Καθαρό βάρος 430gr

• Patented all natural, completely food safe, and gluten free
• Cleans grinder burrs and casings. No grinder disassembly needed

• Net weight 430gr

Urnex Grindz 

€24,20
Urnex Grindz Καθαριστικό Μύλου Άλεσης Καφέ

Urnex Grindz Grinder Cleaner

8005000057
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• Εξαλείφει τα υπολείμματα καφέ από γκρουπ, βαλβίδες και 
σωληνώσεις μηχανών καφέ

• Eιδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο ξέβγαλμα 
και αποτελεσματικό καθάρισμα

• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ 
• 100 Ταμπλέτες των 2 gr

• Eliminates residue in group heads, valves, and lines 
• Formulated for controlled solubility, easy rinsing, and powerful 

cleaning
• NSF certified 

• 100 Tablets of 2gr each

• Καθαρίζει το καλάθι συγκράτησης του φίλτρου εκχύλισης 
του καφέ και το θερμός ή την κανάτα με μια απλή κίνηση

• Διατίθεται συσκευασμένο σε φακελάκια μιας δόσης 
κατασκευασμένα από διηθητικό χαρτί

• Το μπλε χρώμα του υγρού που προκύπτει από την διήθηση 
του Pakz από το νερό διασφαλίζει τέλειο ξέπλυμα

• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ
• 20 Φακελάκια

• Cleans brew-basket and server beneath in one step
• Filter-Paper packets allow «brew-in-place» use
• Blue dye ensures proper rinsing
• NSF certified
• 20 Packets

• Καθαρίζει το καλάθι συγκράτησης του φίλτρου εκχύλισης του 
καφέ και το θερμός ή την κανάτα με μια απλή κίνηση

• Ελεγχόμενη δόση σε μορφή ταμπλέτας 
• 120 Ταμπλέτες

• Cleans simultaneously brew basket and server in one simple step
• Controlled dosing in tablet form 

• 120 Tablets

Urnex Cafiza Tablets

Urnex Pakz 

Urnex Tabz Tablets 

€16,30
Urnex Cafiza Ταμπλέτες Καθαρισμού Υπολειμμάτων Καφέ

Urnex Cafiza Coffee Cleaning Tablets

8005000002

€8,00
Urnex Pakz Σκόνη Καθαρισμού Μηχανών Καφέ Φίλτρου
Urnex Pakz Filter Coffee Cleaning Powder

8005000005

€13,00
Urnex Tabz Ταμπλέτες Καθαρισμού Μηχανών Καφέ Φίλτρου

Urnex Tabz Filter Coffee Cleaning Tablets

8005000004
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• Το πρώτο εντελώς φυσικό προϊόν καθαρισμού μύλων 
υπεραυτόματων μηχανών καφέ 

• Αφαιρεί σωματίδια καφέ που συσσωρεύτηκαν στα μαχαίρια του 
μύλου ενώ παράλληλα απορροφά βρομιές και έλαια

• Συσκευασία 330gr

• The first all-natural grinder cleaner designed for use in 
superautomatic coffee machines

• Removes coffee particles that are stuck on grinder burrs, while 
also absorbing coffee oil residue

• 330 gr jar

Urnex Super Grindz 

€36,00
Urnex Super Grindz Καθαριστικό Μύλων Άλεσης 

Υπεραυτόματων μηχανών Καφέ 
Urnex Super Grindz Grinder Cleaner for 

Super-automatic Machines

8005000110
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• Καθαριστική σκόνη με βάση το χλώριο καθαρίζει σε  βάθος 
τον εξοπλισμό παραγωγής κρύων ροφημάτων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ασφαλή προετοιμασία τους

• Ιδανική για χρήση σε μηχανές: cold brew coffee, γρανίτας, χυμών 
με ανθρακικό, παγωμένο τσάι 

• Εύκολο ξέπλυμα χωρίς υπολείμματα ή οσμές

• A chlorine-based cleaning powder that thoroughly cleans cold 
beverage equipment and dispensing systems, while ensuring safe 
beverage preparation

• Ideal for use on cold brew, iced tea, granita machines and bubblers
• Rinses clean and doesn’t leave behind any residue or odor

• Καθαριστικό παγομηχανών. Σύνθεση με βάση το κιτρικό οξύ είναι 
ασφαλές για τις  επιφάνειες από nickel

• Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά συστήματα παραγωγής 
πάγου ως καθαριστικό του κυκλώματος παρασκευής πάγου

• Πράσινος χρωματισμός για την οπτική παρακολούθηση του 
καθαρισμού του κυκλώματος

• Κάθε μπουκάλι περιέχει 5 δόσεις

• Icemakers cleaners. Nickel safe formula based on citric acid 
• For use on all commercial ice systems as cycle and soak cleaning 

product
• Green dye allows for visual cue when cleaning equipment

• Each bottle contains five uses

Urnex One-Pro 

Urnex Freez 

€17,00
Urnex One-Pro Σκόνη Καθαρισμού Μηχ. Κρύων Ροφημάτων 
Urnex One-Pro Cold Beverages Cleaning Powder

8005000107

€12,90
Urnex Freez Καθαριστικό Παγομηχανών 

Ice Makers Cleaner

8005000073
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• Διασπά συσσωρευμένη πρωτεΐνη γάλακτος, λιπαρά και άλατα 
• Καθαρίζει εύκολα όλο το κύκλωμα ροής του καπουτσινατόρε 

και ακροφύσια ατμού παραδοσιακών μηχανών καφέ
• Το ενσωματωμένο σύστημα δοσομέτρησης -30 χρήσεις ανά 

μπουκάλι

• Breaks down milk protein, fat and calcium buildup
• Cycles through auto-frothers for easy cleanup. Cleans also 

traditional steam wands and steel pitcher
• Built-in measuring device delivers over 30 uses per bottle

• Ταμπλέτες καθαρισμού με ειδική σύνθεση που εξαλείφει 
ανόργανα άλατα και ιζήματα ασβεστίου από συστήματα 
γάλακτος και αυτόματης παρασκευής αφρογάλατος για 
capuccino, ακροφύσια ατμού και γαλατιέρες 

• Περιέχουν κατιονικά επιφανειοδραστικά για επιπλέον 
καθαριστική αποτελεσματικότητα

• 120 ταμπλέτες των 4gr ή 40 ταμπλέτες των 10gr

• Cleaning tablets formulated to remove minerals and calcium 
deposits from milk lines, steam wands, frothing pitchers, valves 
and tubes 

• Formulated with cationic surfactants for additional cleaning 
effectiveness

• 120 tables each weighs 4 gr or 40 tablets each weighs 10g

Urnex Rinza 

Urnex Rinza Tablets 

€15,70

€18,30

Urnex Rinza Καθαριστικό Συστήματος Γάλακτος 
Urnex Rinza Milk Frother Cleaner

8005000003

Urnex Rinza Tablets 40rg Καθαρισμού Υπολ/των Γάλακτος 
Urnex Rinza Tablets 40gr Milk cleaner 

8005000105

Urnex Rinza Tablets 10gr Καθαριστικό Υπολ/των Γάλακτος 
Urnex Rinza Tablets 10gr Milk Cleaner

8005000104
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€9,50
Urnez Biocaf Σκόνη Καθαρισμού
Urnez Biocaf Coffee Cleaning Powder

8005000111

Urnex Biocaf Coffee Cleaning Powder 

• Φυτικής προέλευσης σκόνη καθαρισμού μηχανών καφέ
• Εξαλείφει υπολείμματα καφέ και έλαια από τα group των 

μηχανών καφέ espresso, τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις
• Διαλύεται στο νερό δημιουργώντας άοσμο διάλυμα που 

καθαρίζει φίλτρα, κλείστρα, σήτες κ.α. εμποτίζοντάς τα σε αυτό 
• 100% βιοδιασπώμενο και απαλλαγμένο από φωσφορικά άλατα
• Συσκευασία 500gr

• Plant based coffee machine cleaner
• Eliminates coffee residue and oils from espresso machine 

groupheads, valves and lines
• Makes odorless soaking solution to clean other equipment, parts 

and accessories
• 100% biodegradable; phosphate free
• Contains 500gr
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• Ταμπλέτες καθαρισμού φυτικής προέλευσης μύλων άλεσης καφέ 
• Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης καφέ 

χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησής του
• ΔΕΝ χρησιμοποιείται σε μύλους υπεραυτόματων μηχανών 

• Συσκευασία 430gr

• Plant based coffee grinder cleaning tablets
• Removes coffee oils and grind particles from burrs and casings 

without disassembling the grinder
• DO NOT use with grinders in superautomatic machines 

• All ingredients are food safe
• 430 gr jar

Urnex Biocaf Grinders 

€24,20
Urnex Biocaf Καθαριστικό Μύλου Άλεσης Καφέ

Urnex Biocaf Coffee Grinders Cleaner

8005000114
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• Φυτικής προέλευσης ταμπλέτες καθαρισμού μηχανών καφέ 
• Εξαλείφει υπολείμματα καφέ και έλαια από τα group των 
μηχανών καφέ espresso, τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις
• Διαλύεται στο νερό δημιουργώντας άοσμο διάλυμα που 
καθαρίζει φίλτρα, κλείστρα, σήτες κ.α. εμποτίζοντας τα σε 

αυτό 
• 100% βιοδιασπώμενο και απαλλαγμένο από φωσφορικά 

άλατα
• Συσκευασία 120 ταμπλετών

• Plant based coffee machine cleaning tablets 
• Eliminates coffee residue and oils from espresso machine 

groupheads, valves and lines
• Make an odorless soaking solution to clean other equipment, 

parts and accessories
• 100% biodegradable; phosphate free

• 120 tablet jar

• Φυτικής προέλευσης υγρό καθαριστικό συστημάτων 
γάλακτος 

• Περιέχει μόνο φυτικά, οργανικά, βιοδιασπώμενα και 
απαλλαγμένα από φωσφορικά συστατικά 

• Διασπά τη συσσωρευμένη πρωτεΐνη του γάλακτος και την 
συσσώρευση αλάτων που δημιουργείται από τη διαδικασία 
παρασκευής αφρογάλατος 

• Για χρήση σε αυτόματα συστήματα παρασκευής 
αφρογάλατος, ακροφύσια ατμού και γαλατιέρες 

• Ποσότητα στο μπουκάλι 1lt

• Plant based milk frother cleaning liquid 
• Formulated from all natural, organic, biodegradable and 

phosphate free ingredients
• Removes mineral buildup and calcium deposits that occur 

from milk steaming and frothing
• For use on auto frothers, steam wands and frothing pitchers.
• 1 liter bottle

Urnex Biocaf Tablets 

Urnex Biocaf Frother 
Milk Cleaner 

€17,00
Urnex Biocaf Ταμπλέτες Καθαρισμού Καφέ 

Urnex Biocaf Coffee Cleaning Tablets

8005000112

€19,00
Urnex Biocaf Καθαριστικό Συστήματος Γάλακτος 
Urnex Biocaf Milk Frother Cleaner

8005000113
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• Υγρό σπρέι καθαρισμού των εσωτερικών μερών της μηχανής 
ψησίματος καφέ

• Υψηλού αφρισμού, ελαφρώς ιξώδης υγρό για εύκολο και βαθύ 
καθαρισμό

• Ιδανικό για σήτες, δίσκους ψύξης, φτερωτές και άλλα 
εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής καβουρδίσματος καφέ

• Βιοδιασπώμενα συστατικά, χωρίς φωσφορικά
• Περιεχόμενο: 946m

• Cleaning spray for interior of coffee roasting machines
• A high foaming, slightly viscous liquid that clings to and breaks 

down soils 
• Ideal for use on chaff collectors, cooling trays, impellers and 

other interior components
• Phosphate free and biodegradable ingredients
• Content: 946m

• Ιδιαίτερα συμπυκνωμένη και δυνατή σκόνη καθαρισμού των 
εσωτερικών, αφαιρούμενων μερών της μηχανής ψησίματος 

καφέ
• Αφαιρεί και να απομακρύνει υπολείμματα και λεκέδες καφέ 

που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία καβουρδίσματος
• Αραιωμένη σε νερό είναι ιδανική για τον εμποτισμό των 

αφαιρούμενων ανοξείδωτων μερών της μηχανής ψησίματος 
• Περιεχόμενο: 1,8kg

• A powerful powdered cleaner for soaking removable, stainless 
steel roaster parts

• A highly concentrated and powerful cleaning powder designed 
to dislodge and remove soils that develop when roasting coffee
• When mixed with water, it is ideal for soaking removable parts 

• Content: 1,8kg

Urnex Roaster Sprayz 

Urnex Roaster Soakz

€29,00

€44,00

Urnex Roaster Sprayz Σπρέι Καθαρισμού Μηχανών Ψησίματος Καφέ
Urnex Roaster Sprayz Coffee Roaster Cleaning Spray

8005000109

Urnex Roaster Soakz Καθαριστικό Μηχανών Ψησίματος Καφέ
Urnex Roaster Soakz Coffee Roaster Cleaner

8005000108
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• Υγρά, άοσμα μαντηλάκια καθαρισμού του 
εξοπλισμού και του πάγκου εργασίας

• Σχεδιασμένα για χρήση σε μύλους άλεσης, κρύα 
ακροφύσια ατμού και στις επιφάνειες των πάγκων 
εργασίας

• 100 Μαντηλάκια

• Pre-moistened, fragrance free coffee equipment and 
counter cleaning wipes

• Designed for use on steam wands, grinder hoppers 
and countertops

• 100 Wipes

Urnex Cafe Wipz 

€13,50
Urnex Cafe Wipz Μαντηλάκια Καθαρισμού 
Urnex Cafe Wipz Cleaning Wipes

8005000001

• Σπρέι καθαρισμού του εξοπλισμού καφέ 
• Η σύνθεσή του βασίζεται αποκλειστικά στα φυτά και είναι 

φιλική προς το περιβάλλον 
• Διασπά τα υπολείμματα του καφέ και είναι ασφαλές για 

τρόφιμα
• Καθαρίζει δοχεία κόκκων καφέ, πάγκους, τραπέζια, δίσκους 

σερβιρίσματος, δοχεία υπολειμμάτων

• Coffee equipment cleaning spray
• Εco-friendly, completely plant based, nanocolloidal technology

• Food safe concentrate breaks down coffee oil residue
• Clean grinder hoppers, counters, tabletops, trays or waste 

containers

Urnex Sprayz 

€11,90
Urnex Sprayz Σπρέι Καθαρισμού Εξοπλισμού Καφέ

Urnex Sprayz Coffee Equipment Cleaning Spray

8005000081
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• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων
• Ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση 

των αλάτων από boilers και αντιστάσεις
• Διατίθεται σε μπουκάλι 1lt

• Non-toxic, biodegradable and safe descaler
• Specifically formulated to effectively descale hot water tanks 

and components of coffee and espresso machinery
• Available in 1lt bottle

Urnex Liquid Dezcal 

€12,70
Urnex Dezcal Liquid 1lt Υγρό Καθαριστικό Αλάτων
Urnex Dezcal Liquid 1lt Activated Scale Remover

8005000063

• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων
• Ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορη και αποτελεσματική 

αφαίρεση των αλάτων από boilers και αντιστάσεις
• Διατίθεται σε φακελάκι μιας δόσης 28 gr

• Non-toxic, biodegradable and safe descaler
• Specifically formulated to effectively descale hot water tanks 

and components of coffee and espresso machinery
• Portion packet available in 1 oz (28 g) size

Urnex Dezcal 28gr 

€0,65
Urnex Dezcal Καθαριστικό Αλάτων 28gr 

Urnex Dezcal Descaler 28gr

8005000000
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• Σχεδιασμένο για χρήση σε υπεραυτόματες και παραδοσιακές 
μηχανές καφέ espresso οικιακής χρήσης

• Eιδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα και εύκολο 
ξέβγαλμα 

• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ 
• Συσκευασία blister 8 ταμπλέτες

• Designed for home super automatic and traditional espresso 
machines

• Formulated for controlled solubility for easy rinsing 
• NSF certified 

• Packaged on 8 cleanings a blister 

• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων
• Γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων από boilers 

και αντιστάσεις
• Κατάλληλο για χρήση σε οικιακές μηχανές καφέ φίλτρου, σε 

κάθε μηχανή καφέ espresso και σε βραστήρες
• Συσκευασία - 4 δόσεις μιας χρήσης των 28gr

• Non-toxic, biodegradable and safe descaler
• Specifically formulated to effectively descale hot water tanks 

and components of coffee and espresso machinery
• For use on home brewers, espresso machines (traditional and 

automatic), kettles, pod & capsule machines
• Packaging - 4 single-use 28gr packets

• Σκόνη καθαρισμού που εξαλείφει τα έλαια και τα υπολείμματα καφέ 
που συσσωρεύονται στο εσωτερικό της μηχανής καφέ

• Κατάλληλο για τον καθαρισμό μηχανών καφέ φίλτρου οικιακής χρήσης
• Το μπλε του χρώμα διασφαλίζει τέλειο ξέπλυμα
• Συσκευασία -3 φακελάκια των 9,3gr

• Cleaning powder that eliminates the oils and the coffee residues that 
accumulate inside of coffee machine

• Cleans home filter coffee machines
• Blue dye ensures proper rinsing
• Βox - 3 single-use 9,3gr packets

Urnex Cafiza Home Tablets 

Urnex Dezcal Home 

Urnex Cleancaf Home 

€4,40
Urnex Cafiza Home Ταμπλέτες Καθαρισμού Μηχανών Καφέ Espresso

Urnex Cafiza Home Espresso Machine Cleaning Tablets

8005000059

€5,70
Urnex Dezcal Home Καθαριστικό Αλάτων 

Urnex Dezcal Home Descaler

8005000060

€4,00
Urnex Cleancaf Home Καθαριστικό Μηχανών Καφέ 
Urnex Cleancaf Home Coffee Maker Cleaner

8005000058
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• Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης 
καφέ χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης

• Σύνθεση από σπόρους και δημητριακά
• Οργανικό προϊόν, χωρίς γλουτένη 
• Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
• Η συσκευασία περιέχει 3 φακελάκια των 35gr

• Cleans grinder burrs and casings with no disassembly required
• Proprietary formulation containing grains and cereals
• Gluten Free and Organic
• U.S. and foreign patents pending
• Packaging - 3 packets of 35gr

• Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά τα άλατα από boilers και 
αντιστάσεις 

• Είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακές μηχανές καφέ φίλτρου, 
σε κάθε μηχανή καφέ espresso και σε βραστήρες 

• Βιοδιασπώμενα συστατικά, χωρίς φωσφορικά και άοσμο 
• Ποσότητα στο μπουκάλι 120ml

• For fast and effective descaling of boilers and heating elements 
• For use on home brewers, espresso machines (traditional and 

automatic), kettles, pod & capsule machines 
• Ingredients biodegradable, phosphate free and odorless 
• Quantity in the bottle 120ml

• Καθαριστικό υπολειμμάτων γάλακτος
• Καθαρίζει εύκολα όλο το κύκλωμα ροής του καπουτσινατόρε, 

ακροφύσια ατμού παραδοσιακών μηχανών καφέ espresso 
καθώς και γαλατιέρες

• Ποσότητα στο μπουκάλι 120ml

• Breaks down milk protein buildup
• Milk systems’ cleaner. Cycles through auto-frothers for easy 

cleanup, cleans traditional steam wands and steel pitchers
• Quantity in the bottle 120ml

Urnex Grindz Home 

Urnex Liquid Dezcal Home 

Urnex Rinza Home 

€7,80

€4,00

€6,30

Urnex Grindz Home Καθαριστικό Μύλων Άλεσης Καφέ 
Urnex Grindz Home Coffee Grinder Cleaner

8005000056

Urnex Liquid Dezcal Home Υγρό Καθαριστικό Αλάτων 
Urnex Liquid Dezcal Home Descaler

8005000071

Urnex Rinza Home Καθαριστικό Συστήματος Γάλακτος 
Urnex Rinza Home Milk frother cleaner

8005000072
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€10,60
Σετ καθαρισμού και αφαλάτωσης μηχανών καφέ Nespresso
Nespresso machine descaling & cleaning kit

8005000097

Nespresso Cleaning Kit

• Σετ μιας χρήσης, αφαλάτωσης και καθαρισμού των μηχανών καφέ 
Nespresso. 

• Κάψουλα καθαρισμού: καθαρίζει και αφαιρεί τα πικρά υπολείμματα 
καφέ από τον θάλαμο εκχύλισης της μηχανής και τον εκροέα 

• Υγρό καθαρισμού των αλάτων: διασπά αποτελεσματικά τα άλατα 
χωρίς την οσμή του ξυδιού

• Μόνο για τις αυθεντικές μηχανές Nespresso

• Single use maintenance kit for Nespresso machines
• Cleaning Capsule: cleans & removes bitter coffee oil reside from the 

brew chamber, exit spout and nozzle
• Descaling Liquid: effectively breaks down limescale without the 

vinegar smell
• For use only on Nespresso Original Line machines
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• Κάψουλες καθαρισμού των μηχανών καφέ Nespresso
• Καθαρίζει και αφαιρεί τα υπολείμματα καφέ από το δοχείο εκχύλισης και τον εκροέα 

• Μόνο για τις αυθεντικές μηχανές Nespresso
• Πέντε κάψουλες καθαρισμού μιας χρήσης σε κάθε Συσκευασία

• Nespresso machines cleaning capsules 
• Cleans & removes bitter coffee oil reside from the brew chamber, exit spout and nozzle

• For use only on Nespresso Original Line machines
• Five single use cleaning capsules in each box

Nespresso Cleaning Capsules 

€8,50
Κάψουλες καθαρισμού μηχανών καφέ Nespresso

Nespresso machine cleaning capsules

8005000096
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Μόλις ολοκληρώσατε την περιήγησή σας στη 
πληρέστερη συλλογή αξεσουάρ barista, μιας 
εξειδικευμένης, ευρείας συλλογής προϊόντων που 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες 
του συγχρόνου barista. Η συλλογή δημιουργήθηκε 
σε συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες 
του χώρου έτσι ώστε να επιτρέπει σε εμπείρους 
αλλά και σε αρχάριους barista να έχουν τα εργαλεία 
που επιθυμούν προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το 
στυλ τους. Δώστε τώρα σε όλους τους πελάτες σας 
τη δυνατότητα επιλογής αξεσουάρ barista που τους 
ταιριάζουν.

You have just completed your tour of the most 
complete collection of barista accessories; a 
specialized, extensive collection that offers total 
solutions to modern baristas. The collection has 
been created in collaboration with well-known 
professionals in the field to allow experienced as 
well as novice baristas to have the tools they want, 
tailored to their needs and style. Give your customers 
the chance to choose barista accessories which suit 
them best. 

Ο παρών τιμοκατάλογος αντικαθιστά όλους τους 
προγενέστερους.

Η Eurogat δε φέρει την ευθύνη για ενδεχόμενα 
λάθη του καταλόγου ή οποιουδήποτε άλλου 
εντύπου της, που αφορούν εικόνες, τεχνικά 
χαρακτηριστικά ή τιμές των εμπορευμάτων της και 
δικαιούται να αρνηθεί την αποδοχή οποιασδήποτε 
παραγγελίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι για το 
παραγγελλόμενο εμπόρευμα υπάρχει κάποιο 
λάθος στον τιμοκατάλογο ή σε οποιοδήποτε άλλο 
ενημερωτικό - διαφημιστικό έντυπο. 

Τιμές και χαρακτηριστικά μπορούν να 
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Οι διαστάσεις αναφέρονται σε mm και διαβάζονται 
Μήκος x Βάθος x ‘Υψος.

Ο δεκαψήφιος αριθμός μετά την περιγραφή του 
κάθε προϊόντος  αφορά τον κωδικό του προϊόντος.

This price list replaces any previous quotation.

Eurogat is not responsible for any possible mistakes 
of this price list or of any other leaflet, that may 
concern pictures, technical features or prices of 
its products and it reserves the right to deny the 
acceptance of any order, if it emerges that for the 
ordered item there is a mistake in the price list or in 
any other informative - promoted leaflet.

Prices and features are subject to modification 
without notice.

Dimensions in mm indicating Width x Depth x High. 

Ten-digit number bellow price and description refers 
to product code.
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