ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

BREWING

Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α

11,50€
35,00€

Άνω Δοχείο για Yama ya6

35,00€
Φ Ι ΛΤ ΡΑ

6,50€

Καπάκι Άνω Δοχείου για Υama ya6

Καπάκι Κάτω Δοχείου
για Υama ya6

49,00€

57,00€
Κεντρικό Δοχείο για Υama ya6

34,00€
29,90€

Σπιράλ για Υama ya6

Μπρούτζινη Βαλβίδα Ροής
Νερού για Yama ya6

Κάτω Δοχείο για Υama ya6

12,50€
Κεραμικό
Φίλτρο Υama

Χάρτινα Φίλτρα για
Υama ya6 20τμχ

Yama ya6
Yama ya6 Cold Brew Tower

• Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ φίλτρου
παραγωγικότητας περ. 6 φλιτζανιών ανά γέμισμα
• Χειροποίητη κατασκευή από πυρίμαχο, φυσητό
βοριοπυριτικό γυαλί και ξύλο
• Χειροποίητο αριστούργημα, μια μοναδική σύνθεση
τέχνης και επιστήμης για τον speciality coffee
• Έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια της προσεκτικής
και αργής εκχύλισης καφέ
• Άψογη λειτουργικότητα που ξεπέρνα την αισθητική του
• Ποιοτικό νερό, ποιοτικός καφές προσεγμένα
αλεσμένος, σε μια αρμονική λειτουργική σχέση
παρέχουν εξαιρετικό κρύο καφέ με λιγότερη οξύτητα
και γεμάτη γεύση
• Χρόνος ολοκλήρωσης της εκχύλισης καφέ 3-6 ώρες
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 280x220x710

Cold B rew Towers

369,00€
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Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α

21,00€

65,00€

Άνω Δοχείο για Yama ya25

54,00€

Καπάκι Άνω Δοχείου για Υama ya25

8,00€

Καπάκι Κάτω Δοχείου
για Υama ya25

54,00€

57,00€
Κεντρικό Δοχείο για Υama ya25

51,00€
Φ Ι ΛΤ ΡΑ

29,90€

Σπιράλ για Υama ya25

Μπρούτζινη Βαλβίδα Ροής
Νερού για Yama ya25

Κάτω Δοχείο για Υama ya25

13,90€
Κεραμικό
Φίλτρο Υama

Χάρτινα Φίλτρα για
Υama ya25 20τμχ

Yama ya25
Yama ya25 Cold Brew Tower

• Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ φίλτρου
παραγωγικότητας περίπου 25 φλιτζανιών ανά γέμισμα
• Χειροποίητη κατασκευή από πυρίμαχο φυσητό
βοριοπυριτικό γυαλί και ξύλο
• Χειροποίητο αριστούργημα, μια μοναδική σύνθεση
τέχνης και επιστήμης για τον speciality coffee
• Έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια της προσεκτικής
και αργής εκχύλισης καφέ
• Άψογη λειτουργικότητα που ξεπέρνα την αισθητική του
• Ποιοτικό νερό, ποιοτικός καφές προσεγμένα
αλεσμένος, σε μια αρμονική λειτουργική σχέση
παρέχουν εξαιρετικό κρύο καφέ με λιγότερη οξύτητα,
και γεμάτη γεύση
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 300x300x1120

Cold B rew Towers

549,00€
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Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α

29,00€

32,00€

Κάτω Δοχείο για Yama tca-5d

Άνω Δοχείο για Yama tca-5d

15,50€
Φ Ι ΛΤ ΡΑ

12,50€

Υφασμάτινο Φίλτρο για Yama tca-5d

Μεταλλικό Φίλτρο για Yama tca-5d

Yama tca-5d χωρίς εστία
Yama tca-5d - Σιφόν Vacuum Brewer - Χωρίς Εστία

• 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
• To ζεστό νερό, με την πίεση που δημιουργείται από τον
βρασμό του νερού στο κάτω δοχείο, περνά στο άνω δοχείο,
ώστε να εκχυλίσει τον αλεσμένο καφέ εξάγοντας όλα του
τα αρώματα. Στη συνέχεια και αφού απομακρυνθεί
η εστία θέρμανσης (δεν συμπεριλαμβάνεται), το εκχύλισμα
καφέ επαναρέει στο κάτω γυάλινο δοχείο σερβιρίσματος
με τη μέθοδο του αυτόματου σιφωνισμού
• Εντυπωσιακή μέθοδος παρασκευής καφέ που προσελκύει
τα βλέμματα και έχει εξαιρετικό γευστικό αποτέλεσμα
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 130x150x390

Σιφ όν - Va cuum B rewers

59,00€
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Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α

26,00€
29,00€

Κάτω Δοχείο για Yama cnt-5l

Άνω Δοχείο για Yama cnt-5l

Φ Ι ΛΤ ΡΑ

13,90€

Υφασμάτινα Φίλτρα για Yama cnt-5l

17,00€

Μεταλλικό Φίλτρο για Yama cnt-5l

Yama cnt-5l
120,00€

Yama cnt-5l - Σιφόν Vacuum Brewer

Yama cnt-5l χωρίς εστία
Yama cnt-5l - Σιφόν Vacuum Brewer – Χωρίς Εστία

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου από χειροποίητο, πυρίμαχο
φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί, μέταλλο και κεραμική βάση
• Αποτελείται από δύο πυρίμαχα γυάλινα δοχεία, ένα
ορθοστάτη, κάλυμμα του άνω δοχείου και λυχνία καύσης
φωτιστικού οινοπνεύματος (μόνο για το Yama CNT-5L Σιφόν Vacuum Brewer.) Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνετε,
μεζούρα καφέ, 1 υφασμάτινο φίλτρο και μεταλλικό εξάρτημα
τοποθέτησης φίλτρου
• To ζεστό νερό, με την πίεση που δημιουργείται από τον
βρασμό του νερού στο κάτω δοχείο, περνά στο άνω δοχείο,
ώστε να εκχυλίσει τον αλεσμένο καφέ εξάγοντας όλα του
τα αρώματα. Στη συνέχεια και αφού απομακρυνθεί
η εστία θέρμανσης, το εκχύλισμα καφέ επαναρέει στο κάτω
γυάλινο δοχείο σερβιρίσματος με τη μέθοδο του αυτόματου
σιφωνισμού
• Εντυπωσιακή μέθοδος παρασκευής καφέ που προσελκύει
τα βλέμματα και έχει εξαιρετικό γευστικό αποτέλεσμα
• Διαστάσεις (YxØ)mm: 370x150

Σιφ όν - Va cuum B rewers

110,00€
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Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α

39,00€

37,00€

Άνω Δοχείο για Yama cd-8

57,00€

Κάτω Δοχείο για Yama cd-8

Μπρούτζινη Βαλβίδα Ροής Νερού για Yama cd-8

Φ Ι ΛΤ ΡΑ

33,00€

Μεταλλικό Κωνικό Φίλτρο για Yama cd-8

29,90€

Κεραμικό Φίλτρο Υama

Yama cd-8
Yama cd-8 - Συσκευή Κρύας /
Ζεστής Εκχύλισης Καφέ

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου
με την μέθοδο pour over και cold brew
• 2 σε 1 brewer. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για pour over (ανοιχτή βαλβίδα) ή cold brew (κλειστή
βαλβίδα)
• Η αγαπημένη συσκευή Yama των baristas
σε όλο τον κόσμο
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, πυρίμαχο φυσητό
βοριοπυριτικό γυαλί, μέταλλο και ξύλο
• Αποτελείται από καφέ ξύλινη βάση
και μεταλλικό ορθοστάτη, γυάλινο άνω δοχείο
σε κωνικό σχήμα, ανοξείδωτο κωνικό φίλτρο
και μια γυάλινη κανάτα σερβιρίσματος
με ένδειξη ποσότητας
• Έχει διάφορες εφαρμογές χάρη
στον έξυπνο σχεδιασμό της
• Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου ροής
• Μπορεί να συνδυάσετε υφασμάτινο
ή κεραμικό φίλτρο με το κωνικό φίλτρο της συσκευής,
ανάλογα με το γευστικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται
• Χωρητικότητα κανάτας 550ml
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 170x210x300

K ρ ύ α / Zεσ τή Eκ χεί λισ η

139,00€
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Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α

35,00€

Άνω Δοχείο για Yama cd-6

51,00€

Κάτω δοχείο για Yama cd-6

Φ Ι ΛΤ ΡΑ

29,90€

Κεραμικό Φίλτρο Υama

11,50€

Καπάκι Άνω Δοχείου για Υama cd-6

Yama cd-6
Yama cd-6 -Συσκευή Κρύας /
Ζεστής Εκχύλισης Καφέ

• Συσκευή εκχύλισης κρύου ή 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
• Κομψός και ευέλικτος συνδυασμός
που προσδίδει εξαιρετική αισθητική στο χώρο
• Καφές με πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 160x160x310

K ρ ύ α / Zεσ τή Eκ χεί λισ η

115,00€
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Yama cd-5
30,00€

Yama cd-5 - Pour Over

• Συσκευή εκχύλισης καφέ
με τη μέθοδο pour over
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο,
πυρίμαχο φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί
• Διαθέτει υφασμάτινο κωνικό
επαναχρησιμοποιήσιμο φίλτρο με λαβή
• Ιδιαίτερα δημοφιλής συσκευή
σε Ιαπωνία, Κορέα και Ταϊβάν
• Ο καφές φιλτράρεται με φίλτρο
κατασκευασμένο από βαμβάκι
Διαθέσιμα ανταλλακτικά φίλτρα
ως ξεχωριστό προϊόν
• Διαστάσεις (YxØ)mm: 175x100

10,80€

Υφασμάτινο Φίλτρο με Λαβή για Υama cd-5

13,90€

Υφασμάτινα Φίλτρα για Υama cd-5 3τμχ

Yama cd-4
69,00€

Yama cd-4 –Pour Over

Po ur O ver

• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο
pour over
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, φυσητό
βοριοπυριτικό γυαλί
• Ανθεκτική στην θερμότητα
• Υψηλής ποιότητας μεταλλικό κωνικό φίλτρο
και εξαιρετικά κομψό γυάλινο σκεύος
• Μέγιστη χωρητικότητα 5 φλιτζάνια
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Yama cd-1w
55,00€

Yama cd-1w - Pour Over

• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο pour over
• Elegant σχεδιασμός, απλή και εύκολη στη χρήση
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί
• Υψηλής ποιότητας μεταλλικό κωνικό φίλτρο και εξαιρετικά
κομψό γυάλινο σκεύος
• Μέγιστη χωρητικότητα 1 φλιτζάνι

Αναδευτήρας
μπαμπού
4,50€

Αναδευτήρας Μπαμπού

Yama bh-1
459,00€

Yama bh-1 - Εστία Θέρμανσης Αλογόνου

Ανταλλακτικά
Εστία βουτανίου
49,00€

16,00€

Λαμπτήρας για Yama bh-1

Heating & St rirring

• Κομψή, μαύρη εστία θέρμανσης αλογόνου
• Ενσωματωμένο στοιχείο ελέγχου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Ειδική επικάλυψη της επάνω επιφάνειας για αποφυγή
γρατζουνίσματος από το syphon ώστε να παραμένει γυαλιστερή
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται ένα ανταλλακτικό
λάμπας αλογόνου

Εστία Βουτανίου

• Εστία θέρμανσης βουτανίου ιδανική
για σιφόν-vacuum συσκευές εκχύλισης καφέ
• Ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης
• Ρυθμιζόμενη ένταση φλόγας
• Διαστάσεις (MxBxY)mm: 125x80x76
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Yama tgd-4
47,50€

Yama tgd-4 - Γυάλινο Dripper
με Μεταλλικό Φίλτρο

• Γυάλινος κώνος dripper και μεταλλικό φίλτρο
• Το coffee dripper της Υama είναι κατασκευασμένο από
βοριοπυριτικό γυαλί, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
• Η συσκευασία περιλαμβάνει και το μεταλλικό φίλτρο για
επαναλαμβανόμενες άψογες εκχυλίσεις καφέ
• Εργονομική λαβή για εύκολη διαχείριση
• Συνδυάζεται άψογα με την γυάλινη κανάτα ΥΑΜΑ GD-20
• Δυνατότητα εκχύλισης έως και 4 φλιτζάνια

Yama gd-20
15,50€

Yama gd-20 - Γυάλινη Κανάτα

• Γυάλινη κανάτα σερβιρίσματος καφέ
• Κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί,
ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
• Συνδυάζεται άριστα με το Yama Dripper TGD-4
• Εξαιρετική εκχύλιση καφέ και σερβίρισμα με στυλ
• Χωρητικότητα 600ml

Joe Frex fds
29,99€

Joe Frex fds Βάση Στήριξης Dripper

Belogia cd 750
22,90€
•
•
•
•

Belogia cd 750101 Διαφανές - Έξυπνο Dripper
Belogia cd 750102 Μαυρό - Έξυπνο Dripper

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 του φιλτραρίσματος / ροής
του καφέ κατά την αλλαγή φλιτζανιού
Δέχεται χάρτινα φίλτρα σε στάνταρτ διαστάσεις

D ripp ers – St an ds

• Βάση στήριξης dripper κατασκευασμένη
από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ενδείξεις “go” και “stop” για πλήρη
έλεγχο της διαδικασίας φιλτραρίσματος
του καφέ
• Διαστάσεις 130x130x130mm
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Belogia bds
36,90€

Belogia bds 750001
Βάση Στήριξης Dripper

• Βάση στήριξης
dripper από μπαμπού
• Διαστάσεις
(ΜxBxY)mm: 150x165x165

Belogia cdcw 750
5,90€

Belogia cdcw 750301 Κεραμικό
Coffee Dripper Λευκό

• Κεραμικό coffee dripper
• Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πορσελάνη
• Κατάλληλο για επαγγελματίες και home barista
• 3-4 φλιτζάνια

Belogia cdmi 750
18,80€

Belogia cdmi 750200
Μεταλλικό Coffee Dripper Inox

• Μεταλλικό κωνικό coffee dripper
• Ελαφρύ coffee dripper κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
ατσάλι 304

• Υλικό στο οποίο εύκολα διαχέεται η θερμότητα με

Belogia cdcc 750
8,00€

Belogia cdcc 750300 Κωνικό
Κεραμικό Dripper Λευκό

• Κεραμικό κωνικό coffee dripper
• Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανθεκτικό κεραμικό

που διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή κατά τη διαδικασία
του brewing
• Σπειροειδές εσωτερικό και μια κεντρική οπή για το dripping
• Στενός κώνος που τονίζει καλύτερα τους καφέδες με γεύσεις
λουλουδιών ή φρούτων
• 3-4 φλιτζάνια

D ripp ers – St an ds

αποτέλεσμα να θερμαίνεται γρήγορα διευκολύνοντας τη
διαδικασία του dripping
• Ειδικά σχεδιασμένες εσωτερικές γραμμώσεις και μια κεντρική
οπή για το dripping
• 3-4 φλιτζάνια

25

Belogia Κωνικά
χάρτινα φίλτρα καφέ
1,10€
1,55€

Belogia Χάρτινα φίλτρα #2/ 1-4 φλιτζ. 40 Φίλτρα

Belogia Χάρτινα φίλτρα #4/ 8-12 φλιτζ. 40 Φίλτρα

• Κωνικά χάρτινα φίλτρα μιας χρήσης για
χειροκίνητη παρασκευή καφέ pour over με dripper
• Χαρτί με κρεπ υφή που φιλτράρει αποτελεσματικά
έλαια και ιζήματα
• Λεύκανση με την χρήση οξυγονούχων ενώσεων
φιλικών προς το περιβάλλον
• Διπλό τελείωμα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
κατά του σκισίματος
• Περιεχόμενο συσκευασίας, 40 φίλτρα καφέ

Belogia Χάρτινα φίλτρα V0
5,30€
5,50€

Belogia Χάρτινα Φίλτρα V01 / 1-2 φλιτζ. 100 Φίλτρα

Belogia Χάρτινα Φίλτρα V02 / 1-4 φλιτζ. 100 Φίλτρα

• Κωνικά χάρτινα φίλτρα V0 φυσικό χρώμα
• Μιας χρήσης για χειροκίνητη παρασκευή καφέ pour over με dripper
• Χαρτί με κρεπ υφή που φιλτράρει αποτελεσματικά έλαια και ιζήματα
• Διπλό τελείωμα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα κατά του σκισίματος
• Περιεχόμενο συσκευασίας 100 φίλτρα καφέ

149,00€

Belogia pos 400
59,00€

Belogia pos 400001 Pour Over Σετ Μαύρο

• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο pour over
• Μοντέρνος σχεδιασμός της παραδοσιακής συσκευής
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι βαμμένο
εξωτερικά μαύρο

• Μοναδικό diamond μοτίβο
• Διπλά τοιχώματα
• Ειδικά σχεδιασμένο εσωτερικό πιο διογκωμένες γραμμές

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

Belogia ktle 020001 600ml Ηλεκτρικός
Βραστήρας Έκχυσης Μαύρος

• Ηλεκτρικός βραστήρας νερού ειδικός για pour over
• Υπέροχο παραδοσιακό στυλ εμπνευσμένο από την Aνατολή
• Απόλυτος έλεγχος του χρόνου, της θερμοκρασίας και όλων των

λειτουργιών μέσω της γυάλινης οθόνης αφής με προστασία
tempered glass
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και ρύγχος για pour over
• Ενσωματωμένο θερμόμετρο
• Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του νερού σε πραγματικό χρόνο
• Συντόμευση ανάπτυξης θερμοκρασίας στους 80/90 oC
• Ρύθμιση θερμοκρασίας και από τους 40 oC
• Ρύθμιση θερμοκρασίας κατά ±1 oC
• Πλήκτρο διατήρησης της θερμοκρασίας
• Λειτουργία γρήγορου βρασμού με το πάτημα ενός πλήκτρου 100
o
C (Απευθείας Ρύθμιση 100 oC)

D ripp ers - Po ur O ver

Belogia ktle 020
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Belogia ktl 001
27,90€
30,90€
39,90€
42,90€

Belogia ktl 001001
600ml Inox Βραστήρας Έκχυσης

Belogia ktl 001002
1000ml Inox Βραστήρας Έκχυσης

Belogia ktl 002001
600ml Bronze Βραστήρας Έκχυσης

Belogia ktl 002002
1000ml Bronze Βραστήρας Έκχυσης

• Βραστήρας έκχυσης ειδικά σχεδιασμένος για
εύκολο κράτημα και pour over
• Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι
• Διατίθεται σε φυσικό inox χρώμα ή βαμμένο
μπρονζέ
• Λεπτό και μακρύ ρύγχος ειδικά σχεδιασμένο
για αργή, σταθερή και απόλυτα ελεγχόμενη
ροη του νερού
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για pour over
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε
coffee dripper
• Διατίθεται σε χωρητικότητες των 600ml για
όσους θέλουν να παρασκευάσουν 1 φλιτζάνι
καφέ και 1000ml για τους επαγγελματίες
baristas που ετοιμάζουν pour over καφέ σε
μεγαλύτερες ποσότητες

Belogia ktl 010
37,90€

Belogia ktl 010001 1200ml Inox Βραστήρας Έκχυσης

Belogia ktl 010 με θερμόμετρο
41,90€

Βelogia ktl 010002 1200ml Inox Βραστήρας Έκχυσης με Θερμόμετρο

• Βραστήρας έκχυσης με θερμόμετρο
• Ενσωματωμένο θερμόμετρο που επιτρέπει τον
απολυτό έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού
για εκχυλίσεις στην βέλτιστη θερμοκρασία
• Ένδειξη θερμοκρασίας σε oF και oC
• Γυάλινο καντράν
• Λεπτό και μακρύ ρύγχος (gooseneck) ειδικά σχεδιασμένο για
αργή, σταθερή και απόλυτα ελεγχόμενη ροή του νερού
• Κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι
• Εργονομική λαβή, ευκολία στο pour over
• Χωρητικότητα 1200ml για τους επαγγελματίες baristas που
ετοιμάζουν pour over καφέ σε μεγαλύτερες ποσότητες

Β ρ ασ τή ρ ες έκ χ υ σ ης

• Βραστήρας έκχυσης ειδικά σχεδιασμένος για εύκολο
κράτημα και pοur over
• Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι
• Εργονομικά σχεδιασμένη μαύρη λαβή για εύκολο κράτημα
και pοur over
• Λεπτό και μακρύ ρύγχος (gooseneck) ειδικά σχεδιασμένο
για παρατεταμένη, σταθερή και απόλυτα ελεγχόμενη ροή
του νερού
• Παρατεταμένη ροή που συνεπάγεται την μεταφορά των
γευστικών στοιχείων του καφέ
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε coffee dripper
• Χωρητικότητα 1200ml για τους επαγγελματίες baristas που
ετοιμάζουν pour over καφέ σε μεγαλύτερες ποσότητες
• Τέλεια διαβροχή
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Belogia mcg 610

Belogia mcg 620

29,90€

33,90€

Belogia mcg 610001 Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης
Καφέ σε Μαύρο Χρώμα
Belogia mcg 610002 Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης
Καφέ σε Καφέ Χρώμα

• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ
σε μαύρο και καφέ χρώμα
• Κατάλληλος για άλεση καφέ για drip και
φίλτρου οπουδήποτε, οποτεδήποτε
• Κεραμικά μαχαίρια
• Ρυθμιζόμενος βαθμός άλεσης

Yama ks-822
49,00€

Belogia mcg 620002 Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης
Καφέ σε Καφέ Χρώμα
Belogia mcg 620001 Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης
Καφέ σε Φουξ Χρώμα

• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ σε καφέ και
φουξ χρώμα
• Κατάλληλος για άλεση καφέ για drip και φίλτρου
οπουδήποτε, οποτεδήποτε
• Κεραμικά κωνικά μαχαίρια
• Γυάλινο δοχείο συγκέντρωσης αλεσμένου καφέ 70-80gr
• Ρυθμιζόμενος βαθμός άλεσης

Yama ks-822 - Ξύλινος Χειροκίνητος Μύλος Άλεσης Καφέ

• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ
• Σχεδιασμένος για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο
• Κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο
• Μεταλλικός εσωτερικός μηχανισμός άλεσης
• Ρύθμιση του βαθμού άλεσης
• Διαστάσεις (YxØ) mm: 210x70 Ø mm

Φίλτρα aeropress
6,50€

Φίλτρα Aeropress

• Ανταλλακτικά χάρτινα φίλτρα για aeropress
• Μικροφίλτρο που συγκρατεί όλα τα σωματίδια
• Η συσκευασία περιλαμβάνει 350 φίλτρα

Aeropress
37,90€

Aeropress

Joe Frex mcf
4,90€
Joe Frex mcf Μόνιμο φίλτρο για ΑeroPress

• Μεταλλικό μικροφίλτρο για AeroPress
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
• Επαναχρησιμοποιήσιμο
• Μικρές οπές διαμέτρου Ø 0,2mm
• Διάμετρος φίλτρου Ø 62mm
• Ευκολία στην χρήση, την τοποθέτηση και τον καθαρισμό
• Περισσότερο αρωματικός και γευστικός καφές με πλούσιο σώμα
• Χωρίς την μυρωδιά του χαρτιού

Aerop ress

• Συσκευή Aeropress
• Ένα μοναδικό εργαλείο παρασκευής
καφέ με βάση μια πρωτοποριακή
μέθοδο
• Αναδεικνύει τη γεύση και τα αρώματα
του καφέ
• Κατάλληλο για την παρασκευή καφέ
φίλτρου και espresso
• Η συσκευασία περιλαμβάνει 350 φίλτρα
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Belogia dst 350

Belogia dstc 350

32,00€

27,00€

Βelogia dst 35001 Ζυγαριά με Χρονόμετρο

• Ψηφιακή ζυγαριά με χρονόμετρο
• Τέλειο εργαλείο για τους ειδικούς και τους λάτρεις
του brewing
• 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
• Κάλυμμα από σιλικόνη για προστασία κατά το ζύγισμα
ζεστού νερού ή την σταθεροποίηση του κλείστρου

Belogia dstc 350002 Ψηφιακή Ζυγαριά με Χρονόμετρο

• Ψηφιακή ζυγαριά με χρονόμετρο
• Τέλειο εργαλείο για τους ειδικούς και τους λάτρεις του brewing
• 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
• Εύκολη επιλογή μεταξύ μετρήσεων 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

Napoletana 3

24,90€

49,90€

Napoletana 2 Καφετιέρα για Καφέ Φίλτρου και Καφέ Mocca

• Συσκευή παρασκευής καφέ mocca από αλουμίνιο
• Χειροκίνητη λειτουργία με απαραίτητη τη χρήση
εστίας θέρμανσης
• Καφετιέρα για Καφέ Φίλτρου και Καφέ Mocca
• Χωρητικότητα 2 φλιτζανιών (15cl).

Napoletana 3 Καφετιέρα Καφέ Φίλτρου για Καφέ Mocca

Ζυ γα ρ ι ές - Ζεσ τή εκ χ ύλισ η

Napoletana 2

• Συσκευή παρασκευής καφέ φίλτρου και mocca,
από ανοξείδωτο ατσάλι
• Χειροκίνητη λειτουργία με απαραίτητη τη χρήση
εστίας θέρμανσης
• Χωρητικότητα 3 φλιτζανιών (25cl)
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Α Ξ Ε ΣΟΥΑ Ρ
B A R I S TA

Belogia thd Μαύρη

Belogia thd Ασημί

Belogia thd Κόκκινη

33,50€

33,50€

33,50€

Belogia thd 241002 Λαβή Πατητηριού
Δυναμομετρική Μαύρη

•
•
•
•

Belogia thd 241001 Λαβή Πατητηριού
Δυναμομετρική Ασημί

Belogia thd 241003 Λαβή Πατητηριού
Δυναμομετρική Κόκκινη

Δυναμομετρική λαβή πατητηριού από αλουμίνιο σε ασημί, μαύρο και κόκκινο χρώμα
Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ελέγχου της πίεσης που ρυθμίζεται από 8 έως 21 κιλά
Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού Belogia. Επιλέξτε τη βάση που ταιριάζει στο δικό σας στυλ (βλ. σελ 38)
Ύψος 90mm

• Μηχανισμός ρύθμισης πίεσης

• Λαβή πατητηριού από ξύλο σφένδαμου και καρυδιάς
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άριστη εφαρμογή
στην παλάμη και σταθερό πάτημα
• Έξυπνος συνδυασμός κομψών γραμμών και
λειτουργικότητας
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού Belogia tbf. Επιλέξτε
τη βάση που ταιριάζει στο δικό σας στυλ (βλ. σελ 38)
• Ύψος 70mm

Joe Frex hea

Joe Frex hen

10,90€

10,90€

Joe Frex hen Λαβή
πατητηριού Ξύλο
Καρυδιάς

• Λαβή πατητηριού από αλουμίνιο
• Βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε
μοντέρνο γυαλιστερό μαύρο, κόκκινο και
λευκό χρώμα
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άριστη
εφαρμογή στην παλάμη και σταθερό
πάτημα
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού
Belogia. Επιλέξτε τη βάση που ταιριάζει
στο δικό σας στυλ (βλ. σελ 38)
• Ύψος 70mm

Joe Frex hps

Joe Frex hpw

Joe Frex hpr

11,50€

11,50€

11,50€

Joe Frex hps Λαβή
πατητηριού Mαύρη

Joe Frex hpw Λαβή
πατητηριού Λευκή

Joe Frex hpr Λαβή
πατητηριού Κόκκινη

Λαβές Πατητη ρ ιο ύ

Joe Frex hea Λαβή
πατητηριού Ξύλο
Σφένδαμου
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Belogia tbf 280

TBF 58

Belogia tbf 280001 53mm Επίπεδη Βάση Πατητηριού
Belogia tbf 280002 54mm Επίπεδη Βάση Πατητηριού
Belogia tbf 280003 55mm Επίπεδη Βάση Πατητηριού
Belogia tbf 280004 57mm Επίπεδη Βάση Πατητηριού
Belogia tbf 280005 58mm Επίπεδη Βάση Πατητηριού
Belogia tbf 280006 58,5mm Επίπεδη Βάση Πατητηριού

15,50€

Επίπεδη

• Επίπεδη βάση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι, σε
διαφορετικές διαμέτρους που προσαρμόζεται σε όλες
τις λαβές πατητηριού
• Επιλέξτε τη λαβή Belogia της αρεσκείας σας και
προσαρμόστε σε αυτήν, τη βάση πατητηριού με διάμετρο
που ταιριάζει στη δική σας μηχανή καφέ espresso

Belogia tbc
15,50€

TBC 58
Κοίλα

Βelogia tbc 285001 58mm
Κοίλα Βάση Πατητηριού

• Κοίλα βάση πατητηριού από
ανοξείδωτο ατσάλι με διάμετρο
58mm που προσαρμόζεται σε
όλες τις λαβές πατητηριού
• Επιλέξτε τη λαβή Belogia της
αρεσκείας σας και προσαρμόστε
σε αυτήν τη βάση πατητηριού

Belogia cti 210
Belogia cti 210002 Πατητήρι Καφέ Ø53mm
Belogia cti 210003 Πατητήρι Καφέ Ø54mm
Belogia cti 210004 Πατητήρι Καφέ Ø55mm
Belogia cti 210005 Πατητήρι Καφέ Ø57mm
Belogia cti 210001 Πατητήρι Καφέ Ø58mm

•
•
•
•

Πατητήρι με επίπεδη βάση, κατασκευασμένο εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Λαβή σχεδιασμένη ώστε να ταιριάζει εύκολα σε κάθε παλάμη
Στιβαρή κατασκευή για εύκολο πάτημα καφέ
Ύψος: 79mm

Joe Frex tma
24,99€

Joe Frex tma Πατητήρι Καφέ Ø53mm
Joe Frex tma Πατητήρι Καφέ Ø58mm

• Πατητήρι με επίπεδη βάση κατασκευασμένο
εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άριστη
εφαρμογή στην παλάμη και σταθερό πάτημα
• Ύψος: 82mm

Joe Frex tcc
25,90€
•
•
•
•
•

Βάσεις Πατητη ρ ιο ύ - Πατητή ρ ι α

25,50€

Joe Frex Πατητήρι καφέ tcc Ø58mm

Πατητήρι καφέ διάφανο.
Κατασκευασμένο από γυαλί
Νέα προοπτική στην παρασκευή του espresso
Αντικείμενο διαχρονικής ομορφιάς
Αισθητική τελειότητα και λειτουργική καθαρότητα
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Belogia cta 230
Belogia cta 230001 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο Ø53mm
Belogia cta 230002 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο Ø54mm
Belogia cta 230003 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο Ø55mm
Belogia cta 230004 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο Ø57mm
Belogia cta 230005 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο Ø58mm

22,90€

• Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι
και λαβή από αλουμίνιο σε κόκκινο χρώμα
• Ειδικά σχεδιασμένη κυματιστή λαβή για να ταιριάζει
σε οποιοδήποτε στιλ tamping
• Ύψος: 87mm

Belogia ctha 260
19,90€

Belogia ctha 260001 53mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Ασημί
Belogia ctha 260002 53mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Μαύρο
Belogia ctha 260003 54mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Ασημί
Belogia ctha 260004 54mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Μαύρο
Belogia ctha 260005 55mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Ασημί
Belogia ctha 260006 55mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Μαύρο
Belogia ctha 260007 57mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Ασημί
Belogia ctha 260008 57mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Μαύρο
Belogia ctha 260009 58mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Ασημί
Belogia ctha 260010 58mm Πατητήρι Καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής, Μαύρο

• Πατητήρι καφέ με ρυθμιζόμενο ύψος λαβής
• Eπίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από
αλουμίνιο
• Το ύψος της λαβής ρυθμίζεται βιδώνοντας και ξεβιδώνονταν
μεταξύ τους τα δύο μέρη που την απαρτίζουν
• Εύρος ρύθμισης ύψους μέγιστο 86,8mm - ελάχιστο 73,1mm

Belogia cthl
33,50€

Belogia cthl 200001 Πατητήρι Καφέ Ø53mm
Belogia cthl 200004 Πατητήρι Καφέ Ø54mm
Belogia cthl 200002 Πατητήρι Καφέ Ø57mm
Belogia cthl 200003 Πατητήρι Καφέ Ø58mm

Belogia ced
35,90€

Belogia ced 290001 Εργαλείο Ισοκατανομής Καφέ Ø53mm
Belogia ced 290004 Εργαλείο Ισοκατανομής Καφέ Ø54mm
Belogia ced 290002 Εργαλείο Ισοκατανομής Καφέ Ø57mm
Belogia ced 290003 Εργαλείο Ισοκατανομής Καφέ Ø58mm

• Γκατζετάκι από την Belogia για τους baristas που τους λύνει τα χέρια και «στρώνει
το έδαφος» για εξαιρετικές εκχυλίσεις
• Σχεδιασμένο με τρεις πλάγιες γωνίες δημιουργώντας πτερύγια που μεταφέρουν
ομαλά τον καφέ σε όλο το κλείστρο
• Ισόποση κατανομή και ομοιόμορφη πυκνότητα του καφέ στο κλείστρο
• Τέλεια επίπεδη επιφάνεια για tamping
• Διασφαλίζει την υγιεινή του ροφήματος και την προστασία των χεριών του barista
αφού δεν έρχονται σε επαφή με τον καφέ κατά την ισοκατανομή
• Ρυθμιζόμενο ύψος για τέλεια εφαρμογή στο κλείστρο ανεξάρτητα από τα
γραμμάρια της δόσης που χρησιμοποιούμε
• Δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με την κάθε δόση και τα χαρακτηριστικά του καφέ

Πατητή ρ ι α

• Νέα γενιά πατητηριών καφέ
• Πατητήρι χωρίς λαβή
• Σχεδιάστηκε με την συνεργασία ειδικών στην εργονομία
• Σταθερό και ομοιόμορφο tamping με ένα απαλό πάτημα
• Ρυθμιζόμενο ύψος για τέλεια εφαρμογή στο κλείστρο
ανεξάρτητα από τα γραμμάρια της δόσης που
χρησιμοποιούμε
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Belogia tbt 270
65,00€
•
•
•
•
•

Belogia tbt 270001 58mm Διπλό Εργαλείο
Πατήματος Καφέ Μαύρο 58mm

Εργονομικά σχεδιασμένο εργαλείο για tamping
Ισοκατανομέας και πατητήρι σε ένα εργαλείο διπλής όψης
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304 και αλουμίνιο
Διασφαλίζει την υγιεινή του ροφήματος και την προστασία
των χεριών του barista αφού δεν έρχονται σε επαφή με τον
καφέ κατά την ισοκατανομή
Εύκολο και τέλειο πάτημα

Crema Pro Cobra Tamper
39,90€

Crema Pro Cobra Πατητήρι Καφέ Ø49mm,
Ø51mm, Ø53mm, Ø57mm, Ø58mm

• Πατητήρι καφέ μοναδικού σχεδιασμού κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο ατσάλι
• Εργονομική και κομψή, εναλλακτική λύση στο συμβατικό πατητήρι
• Λαβή εργονομικά σχεδιασμένη για να επιτρέπει στον χρήστη να
χειρίζεται την κατανομή του βάρους προκειμένου να εξασφαλίσει
ισομερές, τέλειο πάτημα
• Σχεδιασμός λαβής που βοηθάει τον χρήστη να φέρει τον αγκώνα στη
σωστή θέση, στις 45 μοίρες και να ρίξει το βάρος του σώματος στο
κέντρο της παλάμης

Πατητήρι
καφέ Βακελίτη
2,30€

Πατητήρι καφέ Βακελίτη

Belogia ctcb 250
Belogia ctcb 250001 Πατητήρι Καφέ Μπλε Ø53mm
Belogia ctcb 250002 Πατητήρι Καφέ, Καφέ Ø54mm
Belogia ctcb 250003 Πατητήρι Καφέ, Μωβ Ø55mm
Belogia ctcb 250004 Πατητήρι Καφέ, Καφέ Ø57mm
Belogia ctcb 250005 Πατητήρι Καφέ Μωβ Ø57,4mm
Belogia ctcb 250006 Πατητήρι Καφέ, Καφέ Ø58mm
Belogia ctcb 250007 Πατητήρι Καφέ Μπλε Ø58,4mm

25,90€

• Πατητήρι με λαβή από αλουμίνιο και βάση από ανοξείδωτο ατσάλι
• Βάση σχεδιασμένη με ομόκεντρους κύκλους
• Βάση που δημιουργεί διαφορετική διαβροχή στον καφέ

Πατητή ρ ι α

• Πατητήρι από βακελίτη
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Belogia ctd 240
Belogia ctd 240001 Πατητήρι καφέ Ø53mm
Belogia ctd 240002 Πατητήρι καφέ Ø54mm
Belogia ctd 240003 Πατητήρι καφέ Ø55mm
Belogia ctd 240004 Πατητήρι καφέ Ø57mm
Belogia ctd 240005 Πατητήρι καφέ Ø58mm

39,50€

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

MacAp cps/z
445,00€

MacAp cps/z πατητήρι καφέ δυναμoμετρικό

• Επαγγελματικό δυναμομετρικό πατητήρι
• Καινοτόμα σχεδίαση με στόχο την απλούστευση της
διαδικασίας παρασκευής espresso διασφαλίζοντας την ίδια
πίεση στο κλείστρο από όλους τους χρήστες
• Φέρει ειδικό μοχλό σταθερής πίεσης του καφέ
• Σταθερή δυναμομετρική πίεση 25 kg
• Συμπεριλαμβάνονται δύο βάσεις Ø52/57,5mm
• Βάρος 4 kg
• Διαστάσεις (MxBxY)mm: 165x210x405

81,90€

Joe Frex tir

Θέσεις π ατητη ρ ι ών

Joe Frex tib

Joe Frex tib Θέση Πατητηριού Μαύρη
Joe Frex tir Θέση Πατητηριού Κόκκινη
Joe Frex tiw Θέση Πατητηριού Λευκή

• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη σε
μαύρο, κόκκινο και λευκό χρώμα
• Ελαστικά ποδαράκια σταθεροποίησης
• Θέση υποδοχής κλείστρου σχεδιασμένη ώστε να δέχεται
οποιοδήποτε κλείστρο
• Κοιλότητα στο πίσω μέρος που χρησιμοποιείται ως θέση
εναπόθεσης του πατητηριού
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 120x180x80

Joe Frex tiw
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Joe Frex tsc
34,90€

Joe Frex tsc Θέση Πατητηριού

• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και λάστιχο
• Ελαστικά ποδαράκια σταθεροποίησης
• Θέση υποδοχής κλείστρου
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 90x130x60

Joe Frex tspu
81,90€

Joe Frex tspu Θέση Πατητηριού

• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη
• Μεταλλικό μέρος κατασκευασμένο από συμπαγές
ανοξείδωτο ατσάλι
• Ποδαράκια και σημείο υποδοχής κλείστρου
κατασκευασμένα από σιλικόνη ασφαλή για τα τρόφιμα
• Τα μέρη σιλικόνης μπορούν να αντικατασταθούν σε
περίπτωση φθοράς
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 90x200x70

14,90€
•
•
•

Belogia pfs 715001 Θέση Πατητηριού

Θέση πατητηριού κατασκευασμένη από υψηλής
ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη
Αποτελείται από δύο μέρη, τη βάση από σιλικόνη και το
σώμα του stand από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη, που
αποσπώνται εύκολα διευκολύνοντας τον καθαρισμό του
Σχήμα τραπέζιου που το κάνει πιο ανθεκτικό στην πίεση
και ισορροπημένο

Θέσεις π ατητη ρ ι ών

Belogia pfs 715
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Joe Frex tml
11,70€

Joe Frex tml Θέση Πατητηριού

• 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
• Μικρή στρογγυλή κοιλότητα πάνω δεξιά για την
τοποθέτηση του πατητηριού
• Ιδανική θέση για την προστασία της επιφάνειας
εργασίας κατά την πίεση του κλείστρου με το πατητήρι
• Διαστάσεις (BxY)mm: 200x15x45 κάθετα

Joe Frex tms
6,90€

Joe Frex tms Θέση Πατητηριού

• 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
• Μικρή στρογγυλή κοιλότητα πάνω δεξιά για την
τοποθέτηση του πατητηριού
• Ιδανική θέση για την προστασία της επιφάνειας
εργασίας κατά την πίεση του κλείστρου με το πατητήρι
• Διαστάσεις (BxY)mm: 200x150

Belogia tmc 710 corner
11,50€

Belogia tmc 710001 corner Θέση Πατητηριού

• Θέση πατητηριού από συμπαγή σιλικόνη για σταθερό πάτημα
του καφέ στο κλείστρο
• Εργονομικά σχεδιασμένο με αναμονές για δύο κλείστρα
• Μικρές στρογγυλές κοιλότητες για την τοποθέτηση πατητηριών
• Πάχος σιλικόνης 10mm
• Διαστάσεις (BxY)mm: 223x14x45 κάθετα

Belogia tmcs 710
•
•
•
•
•

Belogia thb 300
5,70€

Belogia thb 300001 Βάση Στήριξης Πατητηριού

Belogia tmcs 710002 Corner Θέση Πατητηριού

Θέση πατητηριού από συμπαγή σιλικόνη για σταθερό
πάτημα του καφέ στο κλείστρο
Εργονομικός και compact σχεδιασμένο με αναμονή για ένα
κλείστρο
Μικρή στρογγυλή κοιλότητα για την τοποθέτηση του
πατητηριού μετά το πάτημα
Βάρος 140gr
Διαστάσεις (BxYxΚ): 135x143x30 κάθετα

Θέσεις π ατητη ρ ι ών

9,90€

• Θέση πατητηριού από ξύλο
• Κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς
• Διάμετρος υποδοχής, κατάλληλη για
όλα τα πατητήρια
• Συμβάλει στην διατήρηση της ευταξίας
του πάγκου εργασίας
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Joe Frex kcb
25,90€

Joe Frex kcb Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Καφέ Απόχρωση

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ξύλο σημύδας σε καφέ
και μαύρη απόχρωση
• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου για την
προστασία της επιφάνειας εργασίας
• Εσωτερικό πλαστικό δοχείο που πλένεται στο πλυντήριο
• Μπάρα από μασίφ ξύλο σημύδας για τον καθαρισμό του
κλείστρου και τη σταθεροποίηση του πλαστικού δοχείου
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 140x140x140

Joe Frex kcs
25,90€

Joe Frex kcs Δοχείο Χτυπήματος
Κλείστρου Μαύρη Απόχρωση

29,90€

Joe Frex kms Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου

• 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 για τον καθαρισμό του κλείστρου και
τη σταθεροποίηση του πλαστικού δοχείου
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 120x120x140

Joe Frex kmM New
79,90€

Joe Frex kmM New Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο
ατσάλι πάχους 3 mm
• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου
για την προστασία της επιφάνειας εργασίας
• Μπάρα από αλουμίνιο καλυμμένη με λάστιχο
πάχους 3mm
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 140x185x120

Δοχεία χ τ υ πή μ ατο ς κ λείσ τρ ου

Joe Frex kms
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Joe Frex kbs

Joe Frex kbg

20,90€

20,90€

Joe Frex kbs Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Μαύρο

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ABS, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι,
σε μαύρο, κοκκινο και γκρι χρώμα
• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο για
καθαρισμό του κλείστρου, αποτελεσματικότερη μείωση του θορύβου
και αντοχή
• Δαχτυλίδι σιλικόνης στη βάση του δοχείου για σταθερότητα και
προστασία της επιφάνειας του πάγκου εργασίας
• Διαστάσεις: Ø100x120mm

Joe Frex kbr
20,90€

Joe Frex kbr Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Κόκκινο

Joe Frex kbg Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Γκρι

Crema Pro kcb 910 Small
Crema Pro kcb 910001 110mm Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Κόκκινο
Crema Pro kcb 910002 110mm Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Μαύρο
Crema Pro kcb 910003 110mm Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Γκρι

• 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 για καθαρισμό
του κλείστρου, αποτελεσματικότερη μείωση του θορύβου και αντοχή
• Σταθερή βάση από λάστιχο για να αποφευχθεί η ολίσθηση

Δοχεία χ τ υ πή μ ατο ς κ λείσ τρ ου

18,90€
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Crema Pro kcb 910 Large
29,50€

Crema Pro kcb 910004 175mm Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Κόκκινο
Crema Pro kcb 910005 175mm Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Μαύρο
Crema Pro kcb 910006 175mm Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Γκρι

• 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 για καθαρισμό
του κλείστρου, αποτελεσματικότερη μείωση του θορύβου και αντοχή
• Σταθερή βάση από λάστιχο για να αποφευχθεί η ολίσθηση

Belogia kbw 920
32,90€

Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ξύλο και ανείδωτο ατσάλι
Ανοξείδωτο αποσπώμενο εσωτερικό για εύκολο καθάρισμα
Πάχος ανοξείδωτου 0,7
Απαλές και στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες
Ανθεκτική μπάρα χτυπήματος κλείστρου
Διαστάσεις (BxYxΥ): 175x275x125

Belogia kbp 910
27,90€
•
•
•
•

Belogia kbp 910007 Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Μαύρο

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 για τον καθαρισμό του κλείστρου,
αποτελεσματικότερη μείωση του θορύβου και αντοχή
Ύψος: 150mm

Δοχεία χ τ υ πή μ ατο ς κ λείσ τρ ου

•
•
•
•
•
•

Belogia kbw 920001 Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου Μαύρο

55

Joe Frex ctc
209,00€

Joe Frex ctc Εντοιχιζόμενο Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου

• Εντoιχιζόμενο δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο
ατσάλι και μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι καλυμμένη με σιλικόνη
• Διαθέτει ενσωματωμένη θέση πατητηριού
• Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας αφού τοποθετείται σε οπή
διαστάσεων 320x194mm
• Χωρίς πυθμένα, μετατρέποντας τον κάδο απορριμμάτων που
βρίσκεται κάτω από αυτό σε ένα τεράστιο δοχείο υπολειμμάτων
• Ευθυγραμμίζεται με την επιφάνεια του πάγκου δίνοντας ένα
μοναδικό αποτέλεσμα αισθητικής και ευταξίας

Joe Frex cts
95,00€

Joe Frex cts Εντοιχιζόμενο Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου

• Εντοιχιζόμενο δοχείο χτυπήματος κλείστρου από
ανοξείδωτο ατσάλι και μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι
καλυμμένη με σιλικόνη
• Ενσωματώνεται στο πάγκο εργασίας αφού τοποθετείται
σε οπή διαστάσεων 145x145mm
• Χωρίς πυθμένα, μετατρέποντας τον κάδο απορριμμάτων
που βρίσκεται κάτω από αυτό σε ένα τεράστιο δοχείο
υπολειμμάτων
• Ευθυγραμμίζεται με την επιφάνεια του πάγκου δίνοντας
ένα μοναδικό αποτέλεσμα αισθητικής και ευταξίας
• Διαστάσεις (ΜxB)mm: 150x150

85,00€

Crema Pro Commercial Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου

• Επιδαπέδιο δοχείο χτυπήματος κλείστρου
κατασκευασμένο για επαγγελματική χρήση
• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό
πολυπροπυλένιο
• Διαχωρίζεται εύκολα σε 3 μέρη για εύκολο
καθαρισμό
• Συνοδεύεται από πανάκι καθαρισμού barista
που μπορεί να κρεμαστεί από το δοχείο με
καραμπινέρ γάντζο
• Μικρές γρίλιες διασφαλίζουν τον επαρκή
αερισμό του δοχείου.
• Ύψος 860mm

Δοχεία χ τ υ πή μ ατο ς κ λείσ τρ ου

Crema Pro Commercial Knock Bin
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Belogia cdb 950
115,00€

•
•
•
•
•
•

Belogia cdb 950001 Συρταριέρα Inox Ματ

Συρταριέρα από ανοξείδωτο ατσάλι 201 πάχους 11,3mm
Τέσσερα πόδια από συμπαγές λάστιχο για σταθερότητα κατά το
χτύπημα κλείστρου και απορρόφηση κραδασμών και θορύβου
Μπάρα από ανθεκτική συμπαγή σιλικόνη για τον καθαρισμό του
κλείστρου και καλύτερη απορρόφηση του θορύβου
Ιδανικές διαστάσεις και αντοχή για τοποθέτηση κάτω από μύλο ή
οικιακή μηχανή καφέ espresso εξοικονομώντας χώρο στην πάγκο
εργασίας
Διατίθεται σε inox mat, inox γυαλιστερό και μαύρο xρώμα
Διαστάσεις: 250x380x100mm

Belogia cdb 950

Belogia cdc

125,00€

135,00€

Belogia cdp 950002 Συρταριέρα Inox Γυαλιστερή

Belogia cdc 950003 Συρταριέρα Μαύρη

649,00€

Belogia Inox 2 DR Συρταριέρα

• Συρταριέρα καφέ ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματική
χρήση με 2 συρτάρια ιταλικής κατασκευής
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
• Στιβαρή κατασκευή και ενισχυμένα, εσωτερικά δεσίματα
• Κατάλληλη βάση για 1,2,3 γκρουπ παραδοσιακή μηχανή καφέ
espresso
• 2 συρτάρια. 1 απλό: για καφέ, ζάχαρη, σοκολάτα, 1 καφέ:
συρτάρι υπολειμμάτων καφέ με μπάρα χτυπήματος
κλείστρου
• Βάρος: 18kg
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 950x550x220

Συ ρτα ρ ι έ ρ ες

Belogia INOX 2 DR
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Σύστημα Ξεπλύματος
Γαλατιέρας
155,00€

Σύστημα Ξεπλύματος Γαλατιέρας

• Απαραίτητο σύστημα για την λειτουργία κάθε café bar
• Εντοιχιζόμενο με σύστημα ψεκασμού νερού για ξέπλυμα των σκευών
παρασκευής ροφημάτων
• Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας
• Κατάλληλο για να ξεπλένει γαλατιέρες, σεïκερ, ποτήρια, σφηνάκια
• Ταχύτητα και ευκολία στο ξέπλυμα των σκευών
• Ξέπλυμα των σκευών με ψεκασμό νερού με πιέση μέσα στο σκεύος
• Σύνδεση με παροχή νερού και αποχέτευση

Βάση Στραγγίσματος
Ανοξείδωτη
269,00€

Βάση Στραγγίσματος Ανοξείδωτη

Rinsers

• Εντοιχιζόμενο σύστημα ξεπλύματος γαλατιέρας, σκευών παρασκευής
ροφημάτων και βάση στραγγίσματος
• Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας
• Κατάλληλο για να ξεπλένει γαλατιέρες, σεïκερ, ποτήρια, σφηνάκια
• Ταχύτητα και ευκολία στο ξέπλυμα των σκευών
• Ξέπλυμα των σκευών με ψεκασμό νερού με πιέση μέσα στο σκεύος
• Σύνδεση με παροχή νερού και αποχέτευση
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 405x225x30
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Belogia mpt 170 cone
22,50€
25,50€
29,50€

Belogia mpt 170001 350ml
INOX CONE Γαλατιέρα

Belogia mpt 170002 550ml
INOX CONE Γαλατιέρα

Belogia mpt 170003 750ml
INOX CONE Γαλατιέρα

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ss
• Ενισχυμένα τοιχώματα πάχους 1,1mm και
κωνικό σχήμα που απορροφούν γρήγορα την
αύξηση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα την
μέγιστη διόγκωση αφρογάλακτος
• Ρύγχος κατάλληλα σχεδιασμένο για ακριβή
ροή του γάλακτος που διευκολύνει στη
στόχευση κατά την δημιουργία latte art
• Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή που
διευκολύνει την κίνηση του καρπού σε όλα τα
στάδια της δημιουργίας latte art
• Μεγάλη επιφάνεια βάσης που διευκολύνει την
γρήγορη επαναφορά της θερμοκρασίας του μη
χρησιμοποιημένου γάλακτος

Cafelat Γαλατιέρα
33,90€
•
•
•
•

Cafelat 70cl/8cups Γαλατιέρα

Γαλατιέρα από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι
Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για ευκολότερη χρήση
Υπερυψωμένο ρύγχος που διευκολύνει στο latte art
Ενισχυμένα τοιχώματα και σχεδιασμός σώματος ιδανικός
για τον στροβιλισμό του γάλακτος πριν την χρήση

19,90€

Belogia mpt 140001 350ml Γαλατιέρα Inox Thick

22,90€

Belogia mpt 140002 450ml Γαλατιέρα Inox Thick

26,50€

Belogia mpt 140003 750ml Γαλατιέρα Inox Thick

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι
• Στιβαρή κατασκευή με παχύ τοίχωμα που απορροφά την αύξηση
της θερμοκρασίας και διευκολύνει την διόγκωση του γάλακτος,
εξασφαλίζοντας πλούσια κρέμα με βελούδινη υφή στον cappuccino
• Ρύγχος εκροής κατάλληλα σχεδιασμένο για την δημιουργία latte art
• Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή που επιτρέπει το σταθερό κράτημα
και διευκολύνει στην δημιουργία latte art

Γαλατι έ ρ ες

Belogia mpt 140 Inox Thick
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Belogia mpt 140 Color
• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι σε μαύρο
και κόκκινο χρώμα
• Στιβαρή κατασκευή με παχύ τοίχωμα που
απορροφά την αύξηση της θερμοκρασίας
και διευκολύνει την διόγκωση του γάλακτος,
εξασφαλίζοντας πλούσια κρέμα με βελούδινη
υφή στον cappuccino
• Ρύγχος εκροής κατάλληλα σχεδιασμένο για
την δημιουργία latte art
• Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή
που επιτρέπει το σταθερό κράτημα και
διευκολύνει στην δημιουργία latte art

25,50€
28,50€
31,90€

Belogia mpt 140004 350ml Γαλατιέρα Inox Thick Κόκκινο
Belogia mpt 140005 350ml Γαλατιέρα Inox Thick Μαύρο

Belogia mpt 140006 450ml Γαλατιέρα Inox Thick Μαύρο
Belogia mpt 140007 450ml Γαλατιέρα Inox Thick Κόκκινο

Belogia mpt 140008 750ml Γαλατιέρα Inox Thick Μαύρο
Belogia mpt 140009 750ml Γαλατιέρα Inox Thick Κόκκινο

Belogia mpt 110
15,90€
18,60€

Belogia mpt 110001 350ml Γαλατιέρα Λευκή
Belogia mpt 110003 350ml Γαλατιέρα Kυανή
Belogia mpt 110005 350ml Γαλατιέρα Κόκκινη
Belogia mpt 110007 350ml Γαλατιέρα Σιέλ
Belogia mpt 110009 350ml Γαλατιέρα Μπλε
Belogia mpt 110010 350ml Γαλατιέρα Πορτοκαλί
Belogia mpt 110002 590ml Γαλατιέρα Λευκή
Belogia mpt 110004 590ml Γαλατιέρα Κυανή
Belogia mpt 110006 590ml Γαλατιέρα Κόκκινη
Belogia mpt 110008 590ml Γαλατιέρα Σιέλ
Belogia mpt 110011 590ml Γαλατιέρα Πορτοκαλί

Γαλατι έ ρ ες

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη από teflon
σε λευκό, κυανό, κόκκινο, σιέλ, μπλε ή πορτοκαλί χρώμα
• Εύκολη παρασκευή αφρογάλακτος
• Ιδανικό ρύγχος για latte art
• Εύκολος καθαρισμός
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Belogia mpt 130
10,20€
12,80€

Belogia mpt 130001 350ml Γαλατιέρα Διάφανο Κόκκινο
Belogia mpt 130003 350ml Γαλατιέρα Διάφανο Μωβ
Belogia mpt 130005 350ml Γαλατιέρα Διάφανο Πράσινο

Belogia mpt 130002 590ml Γαλατιέρα Διάφανο Κόκκινο
Belogia mpt 130004 590ml Γαλατιέρα Διάφανο Μωβ
Belogia mpt 130006 590ml Γαλατιέρα Διάφανο Πράσινο

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με διάφανη
βαφή σε κόκκινο, πράσινο και μωβ χρώμα
• Εύκολη παρασκευή αφρογάλακτος
• Ιδανικό ρύγχος για latte art
• Εύκολος καθαρισμός

Belogia mpt 120
15,20€
17,90€

Belogia mpt 120001 350ml Γαλατιέρα
Μεταλλικό Μαύρο

Belogia mpt 120002 590ml Γαλατιέρα
Μεταλλικό Μαύρο

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη
από teflon σε μεταλλικό μαύρο
• Εύκολη παρασκευή αφρογάλακτος
• Ιδανικό ρύγχος για latte art
• Εύκολος καθαρισμός

Belogia mpt 160
16,90€

Belogia mpt 160001 350ml Γαλατιέρα Χωρίς Λαβή Inox

18,80€

Belogia mpt 160002 590ml Γαλατιέρα Χωρίς Λαβή Inox

Belogia mpt 150 inox
7,10€

Belogia mpt 150001 350ml Γαλατιέρα Inox

9,50€

Belogia mpt 150002 590ml Γαλατιέρα Inox

•
•
•
•

Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι
Εύκολη παρασκευή αφρογάλακτος
Ιδανικό ρύγχος για latte art
Εύκολος καθαρισμός

Γαλατι έ ρ ες

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς λαβή
• Μονωτικό περικάλυμμα που αποτρέπει τον κίνδυνο εγκαυμάτων και
αποσπάται για εύκολο καθάρισμα
• Σχεδιασμένη για να δίνει μεγάλη ευελιξία και έλεγχο των κινήσεων
στον barista κατά την διαδικασία latte art
• Φαρδιά βάση και κωνικό ρύγχος για εξαιρετικά βελούδινη υφή στο
αφρόγαλα και ευκολία στο latte art
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Belogia mpt 100
37,50€
43,50€

Belogia mpt 100001 600ml Γαλατιέρα με
Ενσωματωμένο Θερμόμετρο

Belogia mpt 100002 1000ml Γαλατιέρα με
Ενσωματωμένο Θερμόμετρο

• Γαλατιέρα με ενσωματωμένο θερμόμετρο υγρών
κρυστάλλων (LCD)
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι s/s 304
• Εργονομική λαβή, αμφιδέξια σχεδίαση
• Μέτρηση της θερμοκρασίας σε βαθμούς κελσίου
• Πλήρης έλεγχος της θερμοκρασίας του γάλακτος
• Ρύγχος, κατάλληλα διαμορφωμένο για latte art
• Σταθερά άριστης ποιότητας αφρόγαλα
• Μηδενική σπατάλη από καμμένο γάλα
• Τρεις διαφορετικοί χρωματικοί δείκτες από
σιλικόνη για σήμανση της γαλατιέρας ανάλογα με
το γάλα που χρησιμοποιείται

Belogia mmf 810
15,90€
17,00€

Belogia mmf 810001 400ml Χειροκίνητη
Αφρογαλιέρα Inox

Belogia mmf 810002 800ml Χειροκίνητη
Αφρογαλιέρα Inox

Γαλατι έ ρ ες

• Χειροκίνητη αφρογαλιέρα για γρήγορη και
εύκολη παρασκευή αφρογάλακτος οπουδήποτε,
οποτεδήποτε
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
• Παρασκευή αφρογάλακτος με την παλινδρομική
χειροκίνητη κίνηση του εμβόλου της συσκευής
• Λαβή άνετη και εύκολη στην χρήση
• Βαθύ χείλος για την πρόληψη της διαρροής
αφρογάλακτος έξω από την κανάτα
• Χρόνος προετοιμασίας περίπου 30 δευτερόλεπτα
• Χρησιμοποιήστε ζεστό γάλα με θερμοκρασία περίπου
στους 60⁰C
• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χτύπημα
και άλλων ροφημάτων
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Belogia cst 311

Joe Frex rps

5,50€

49,00€

Belogia Cst 311001 Κουτάλι Cupping

• Κουτάλι για cupping από ανοξείδωτο ατσάλι
• Bowl μεσαίου μεγέθους
• Ειδική καμπυλότητα της λαβής για οσφρητική
ανάλυση και εύκολο ξάφρισμα
• Ένα καλαίσθητο διαχρονικό αξεσουάρ για cupping

Joe Frex rps Δειγματολήπτης
Κόκκων Καφέ

• Ανοξείδωτος δειγματολήπτης καφέ για
δειγματοληψία από τo σακί καφέ
• Δεν καταστρέφει τα σακιά
• Διαστάσεις: Ø25mm, Μήκος 52cm

Belogia cbb 820
5,30€
•
•
•
•

Belogia cbb 820001 Κούπα Cupping

Κούπα ειδική για cupping
Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πορσελάνη
Χωρητικότητα 200ml
Σχεδιασμένες να επιτρέπουν την συγκέντρωση στην διερεύνηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστούν κάθε καφέ και όχι να παρασυρθείτε
από την απόλαυση της γεύσης
• Καφέ χρώμα στο εσωτερικό του για «καλύψει» το χρώμα του καφέ
και να μη παρασύρει η χρωματική αντίληψη στην αναγνώριση των
ιδιαίτερων γεύσεων

•
•
•
•
•

Belogia gdt 021

7,80€

15,50€

Belogia cdt 020001 145mm
Ψηφιακό Θερμόμετρο

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
Αποθήκευση προηγούμενης μέτρησης

•
•
•
•
•
•
•
•

Belogia mbt 025
4,90€
5,40€

•
•
•
•
•
•

Belogia mbt 025001 127mm
Αναλογικό Θερμόμετρο

Belogia mbt 025002 180mm
Αναλογικό Θερμόμετρο

Αναλογικό θερμόμετρο με ακίδα 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
Ανοξείδωτη λαβίδα που συγκρατεί το θερμόμετρο στην γαλατιέρα

Belogia gdt 021001 1150mm
Ψηφιακό Θερμόμετρο

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)
Ρύθμιση και αποθήκευση μεγίστης και ελάχιστης
θερμοκρασίας
Ηχητική ειδοποίηση όταν η θερμοκρασία
βρίσκεται εκτός του ρυθμισμένου εύρους

Cup ping - Θε ρμό μ ε τρ α

•

Belogia cdt 020
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Belogia las 1 410
26,90€
•
•
•

Belogia LAS 1 410 Συλλογή Εργαλείων Latte Art

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

Joe Frex xbo
2,40€

Joe Frex xpen
11,90€

Joe Frex xpen Στυλό Διπλό Latte Art

• Εργαλείο σχεδιασμού Latte Art διπλής όψης
κατασκευασμένο από συμπαγές αλουμίνιο
• Δύο πολύ σημαντικά εργαλεία στο Latte Art,
η σπάτουλα και η ακίδα σε ένα εξαιρετικά
εύχρηστο εργαλείο

Joe Frex xbo Μπουκάλι Σχεδιασμού

• Δοχείο διανομής σιροπιών στην επιφάνεια
του ροφήματος
• Για σχεδιασμό τρισδιάστατων
πολύχρωμων παραστάσεων
• Βοηθά τον σχεδιασμό ομοιομόρφων
γραμμών από σιρόπι σοκολάτας ή άλλων
σιροπιών σε διάφορα χρώματα που δίνουν
αποτέλεσμα έντονης αντίθεσης στην
κρέμα και το αφρόγαλα

Joe Frex xsg
Joe Frex xsg Δοσομετρικό Ποτηράκι

• Γυάλινο ποτηράκι μεζούρα για μονό,
διπλό espresso και μονό, διπλό ristretto
• Ενδείξεις σε oz και ml
• Χρήσιμο για τις περιοδικές μετρήσεις
της παραγόμενης ποσότητας καφέ
από την μηχανή, τα αποτελέσματα των
οποίων, σε κάθε περίπτωση, λειτουργούν
και ως οδηγοί για τις ανάλογες ρυθμίσεις
• Διαστάσεις mm: 45x45X65Υ

Joe Frex xwa
18,90€
•
•
•
•
•

Joe Frex xwa Ψηφιακή Ζυγαριά Καφέ

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

Joe Frex xti
7,20€

Joe Frex xti Χρονόμετρο

• Χρονόμετρο για την ακριβή μέτρηση
του χρόνου εκχύλισης του καφέ,
τσαγιού και άλλων ροφημάτων
• Διαθέτει αντίστροφη και κανονική
μέτρηση, διακόπτη on-off
• Μεγάλη οθόνη LCD

Εργαλεία lat te ar t - Βα θ μονό μη σ η

3,70€
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Joe Frex xcd
8,90€

Joe Frex xcd Σκεύος γαρνιρίσματος κακάο

• Σκεύος γαρνιρίσματος για κακάο από χρωμιωμένο και
διάφανο υλικό κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
• Διάφανος περιέκτης για τον έλεγχο της ποσότητας
του περιεχομένου και γρήγορη οπτική αναγνώριση του
υλικού
• Μικρή διάμετρος για εύκολη χρήση σε φλιτζάνια
cappuccino και σοκολάτας

Cocoa Shaker
9,90€

Σκεύος γαρνιρίσματος κακάο 100gr με πλέγμα

• Σκεύος γαρνιρίσματος για κακάο από ανοξείδωτο
ατσάλι χωρητικότητας 100gr με πλέγμα
• Ανοξείδωτο πλέγμα για ισομερή διανομή σκόνης
κακάο χωρίς σβώλους

Κουτάλι Δοσομέτρησης
3,00€

Κουτάλι Δοσομέτρησης

Belogia cmsc 320
3,98€

Belogia cmsc Κουτάλι δοσομέτρησης με κλιπ

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

Joe Frex xsw
15,99€
•
•
•
•
•

Εργαλεία lat te ar t - Βα θ μονό μη σ η

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

Joe Frex xsw Κουτάλι Ζυγαριά

Κουτάλι ζυγαριά αλεσμένου καφέ
Ζυγίζει με ακρίβεια τον αλεσμένο καφέ
Μέγιστο βάρος που μπορεί να ζυγίσει 300gr
Οθόνη ενδείξεων σε γραμμάρια και ουγγιές
Παίρνει απόβαρο και διαθέτει αυτόματη διακοπή
λειτουργίας
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Belogia krt
Belogia krm
6,50€

6,10€

Belogia krt 3 520003 Μπρελόκ Πατητήρι Multicolor

Belogia krm 1 540001 Μπρελόκ Mokka Ασημί
Belogia krm 2 540002 Μπρελόκ Mokka Μαύρο

Belogia krp
6,50€

Belogia krp 3 510003 Μπρελόκ Κλείστρο Multicolor

Belogia krmp
6,50€

Belogia krmp 3 530003 Μπρελόκ Γαλατιέρα Λεύκη με Λουλούδι
Belogia krmp 4 530004 Μπρελόκ Γαλατιέρα Μαύρη με Λουλούδι

Belogia krmp 1 530

Belogia krmp 2 530

6,50€

6,50€

Belogia krt 1 520
4,00€

Belogia krt 1 520001 Μπρελόκ Πατητήρι

Βelogia krmp 2 530002 Μπρελόκ Γαλατιέρα Μαύρο

Μπ ε ρλό κ μινι ατο ύ ρ ες

Belogia krmp 1 530001
Μπρελόκ Γαλατιέρα Ασημί

Belogia krp 1 510
4,80€

Belogia krp 1 510001 Μπρελόκ Κλείστρο
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64,90€
107,90€
114,90€
130,20€

Κλείστρο 58mm με ενσωματωμένο
μανόμετρο μέτρησης πίεσης αντλίας νερού

Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και
θέση τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα
για Wega, La Cimbali, Nuova Simonelli

Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και
θέση τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα
για μηχανές καφέ La San Marco

Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και
θέση τοποθέτησης θερμομέτρου με ακίδα
για μηχανές καφέ Dalla Corte

Κλείστρο 58 mm με αντάπτορα για χάρτινη παστίλια

Κ λείσ τρ α

107,90€
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35,90€
31,90€
34,50€

Κομμένο κλείστρο για La San Marco, Belogia

Κομμένο κλείστρο για Wega, Dalla Corte, Gaggia, La Cimbali,
Nuova Simonelli, Rancilio

Κομμένο κλείστρο για Astoria

Joe Frex xsm
20,90€

Joe Frex xsm Μανόμετρο Κλείστρου

• Μανόμετρο που εφαρμόζει σε κλείστρο με σύνδεση 3/8”
• Διαστάσεις: Ø40mm x 750 mm

Belogia pff 690
18,00€

Belogia pff 690001 53mm Χωνί Καφέ Αλουμινίου
Belogia pff 690002 54mm Χωνί Καφέ Αλουμινίου
Belogia pff 690003 55mm Χωνί Καφέ Αλουμινίου
Belogia pff 690004 57mm Χωνί Καφέ Αλουμινίου
Belogia pff 690005 58mm Χωνί Καφέ Αλουμινίου

• Χωνί κλείστρου καφέ από αλουμίνιο
• Κατευθύνει τον καφέ κατευθείαν στο κλείστρο χωρίς απώλειες
• Διασφαλίζει την ακρίβεια της δόσης

Cafelat All-in One Portafilter
139,00€

•
•
•
•

135,00€

Cafelat Κλείστρο all-in-one Nuova Simonelli, CMA,
La Spaziale, Gaggia με Διπλό Μακρύ Εκροέα

Το μοναδικό κλείστρο που χρησιμοποιείται και ως κανονικό και ως κομμένο
Κατασκευασμένο από 100% ανοξείδωτο ατσάλι
Λαβή από καουτσούκ
Μοναδικό σύστημα ανεξάρτητης βάσης σε σχήμα δίσκου, με δυνατότητα χρήσης διαφορετικών εκροών
Διαθέτει ένα επίπεδο στεφάνι τόσο για το κανονικό όσο και για το κομμένο κλείστρο που διευκολύνει
στο ίσιο πάτημα
Ο εκροέας παρατάσσεται πάντα στην σωστή θέση
Βελτιωμένη εκροή χάρη στην εγκοπή του επάνω χείλους
Δέχεται τριπλό VST φίλτρο
Ο δίσκος της βάσης τοποθετείται και αφαιρείται με την χρήση πρεσαριστής φλάντζας από σιλικόνη

13,00€

Cafelat Διπλός Κοντός Εκροέας για Κλείστρα all-in-one

13,00€

Cafelat Μρονός Εκροέας για Κλείστρα all-in-one

Κ λείσ τρ α

•
•
•
•
•

Cafelat Κλείστρο all-in-one
La Marzocco, E61, Rancilio με Διπλό Μακρύ Εκροέα
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11,50€

Λαβή Κλείστρου από
Ξύλο Σφένδαμου

Joe Frex emt
13,90€

Joe Frex emt Πολυεργαλείο Barista

23,00€
Λαβή Κλείστρου από
Ξύλο Ελιάς

11,50€

Λαβή Κλείστρου από
Ξύλο Καρυδιάς

• Πολυεργαλείο barista από ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι
• 6 πρακτικές λειτουργίες
• Κατσαβίδι για αφαίρεση της σίτας 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)

Joe Frex zfr
4,50€

Joe Frex zfr Εργαλείο Αφαίρεσης Φίλτρου

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

Joe Frex cbs/chb
Urnex UB 500
3,10€

Joe Frex cbs/chb

• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι
και σπείρωμα από πλαστικό
• Ιδανική για τον καθαρισμό του στομίου ατμού
• Διάμετρος: Ø5mm / Μήκος: 300mm

Urnex UB 500 Βούρτσα
Καθαρισμού Υαλοδεικτών

• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο
ατσάλι και σπείρωμα από πλαστικό
• Ιδανική για τον καθαρισμό υαλοδεικτών

Joe Frex cbr
3,70€

Joe Frex cbr Βούρτσα Καθαρισμού Κόκκινη

• Βούρτσα καθαρισμού από πλαστικό
και νάυλον τρίχα
• Ιδανική για τον καθαρισμό υπολειμμάτων
καφέ από την κεφαλή του group
• Σε μαύρο και κόκκινο χρώμα
• Διαστάσεις (Μ): 170mm

Joe Frex cpo
2,90€

Joe Frex cbb
3,70€

Joe Frex cbb Βούρτσα
Καθαρισμού Μαύρη

Λαβές κ λείσ τρ ου - Βού ρτσες κα θα ρ ισ μού

2,70€

Joe Frex cpo Βούρτσα
Καθαρισμού Κλείστρου

• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι
και σπείρωμα από πολυαμίδη
• Ιδανική για τον καθαρισμό της οπής στο
εσωτερικό του κλείστρου και του εκροέα
• Διαστάσεις: Ø12 mm / Μήκος: 120 mm
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Joe Frex ccs/ccl
11,50€

Joe Frex ccs Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ 41-52mm
Joe Frex ccl Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ 56-58mm

• Βούρτσα καθαρισμού από
αλουμίνιο και σπείρωμα πλαστικό
• Ιδανική για τον καθαρισμό του
γκρουπ της μηχανής espresso
• Ύψος: 70 mm

Cafelat Βούρτσα
19,90€
•
•
•
•
•

Cafelat Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ

Βούρτσα καθαρισμού από ABS, ανοξείδωτο ατσάλι και φυσικές ίνες
Ιδανική για τον καθαρισμό της κεφαλής του γκρουπ
Εφαρμόζει στο γκρουπ όπως ακριβώς το κλείστρο
Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα ανταλλακτικό
Μήκος: 180mm

Cafelat Ανταλλακτικά Βούρτσας
14,90€

Cafelat Ανταλλακτικά Βούρτσας Καθαρισμού Γκρουπ

• Ανταλλακτικά Cafelat βούρτσας καθαρισμού γκρουπ
από ανοξείδωτο ατσάλι και φυσικές ίνες
• Διατίθεται σε συσκευασία που περιλαμβάνει 3 ζεύγη
ανταλλακτικών

Joe Frex csb

Joe Frex cbe

52,90€

14,90€

Joe Frex csb Βούρτσα Καθαρισμού του Γκρουπ με Ατμό

• Βούρτσα καθαρισμού από γυαλισμένο αλουμίνιο και τρίχα από νάυλον
• Ιδανικά σχεδιασμένη για τον καθαρισμό του γκρουπ της μηχανής
espresso ακόμη και όταν
τρέχει ζεστό νερό
• Στην συσκευασία εμπεριέχεται και ένα ανταλλακτικό της τρίχας
• Διάμετρος: Ø 16mm / Ύψος: 200mm

Belogia gcbp 450

Crema Pro gnb 450

3,40€

1,90€

Belogia gcbp 450002 Βούρτα Καθαρισμού

• Βούρτσα καθαρισμού group κατασκευασμένη από
σκληρό πολυπροπυλένιο σε μαύρο χρώμα
• Ιδανική για τον καθαρισμό του γκρουπ της μηχανής
espresso ακόμη και όταν τρέχει ζεστό νερό
• Ενσωματωμένος δοσομετρητής καθαριστικού

Βο ύ ρτσες κα θα ρ ισ μού

• Βούρτσα καθαρισμού του γκρουπ με ατμό
• Kατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη
• Συνδέεται στο ακροφύσιο ατμού της μηχανής
και χρησιμοποιεί την δύναμη του ατμού και την
λειτουργικότητα μιας βούρτσας για τον καθαρισμό της
κεφαλής του γκρουπ
• Η συσκευασία εμπεριέχει ένα ανταλλακτικό της βούρτσας
και 2 διαφορετικούς αντάπτορες ώστε να συνδέεται η
βούρτσα στο ακροφύσιο κάθε μηχανής

Joe Frex cbe Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ

Crema Pro gnb 450 Βούρτσα Καθαρισμού Μαύρη

• Βούρτσα καθαρισμού group κατασκευασμένη από
σκληρό πολυπροπυλένιο σε μαύρο χρώμα
• Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να κατευθύνει το
ζεστό νερό μακριά από τα χέρια
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Wega Βούρτσα
4,90€

Wega Βούρτσα Καθαρισμού Group

• Βούρτσα καθαρισμού από πλαστικό
• Ιδανική για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ
• Διαστάσεις (ΜxY)mm: 150x10

Urnex Scoopz
6,90€

Urnex Scoopz Βούρτσα Καθαρισμού του Group

• Εργονομικό σχήμα και πάχος στη λαβή για μεγαλύτερη αντοχή
και ευκολία στη χρήση
• Μεγάλη επιφάνεια προστασίας των χεριών από τα πιτσιλίσματα
καυτού νερού
• Αποτελεσματικός καθαρισμός της κεφαλής του γκρουπ
• Δοσομετρητής καθαριστικού για backflash στο πίσω μέρος της
βούρτσας (1,5gr)

Urnex UB 901
6,90€

Urnex UB 901 Βούρτσα Καθαρισμού του Group

• Βούρτσα καθαρισμού με μεταλλική τρίχα
• Ιδανική για τον καθαρισμό σκληρών
υπολειμμάτων καφέ στις κεφαλές των group

Urnex UB 300
8,90€

Urnex UB 300 Βούρτσα Καθαρισμού για Γυάλινη Κανάτα

Joe Frex cbu
6,90€

Joe Frex cbu Classic Βούρτσα Καθαρισμού
Μύλου Άλεσης Καφέ

Βο ύ ρτσες κα θα ρ ισ μού

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

• Βούρτσα καθαρισμού από ξύλο οξιάς
και φυσική τρίχα
• Ιδανική για τον καθαρισμό του μύλου
άλεσης καφέ
• Διάμετρος: Ø16 mm / Ύψος: 170 mm
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Urnex Scrubz
17,99€

Urnex Scrubz Σπόγγος Καθαρισμού

• Σπόγγος καθαρισμού κλείστρου
• Η κεφαλή με σφουγγάρι είναι
σχεδιασμένη για καθαρισμό των
δύσκολων περιοχών και του εκροέα
• Για τον καθαρισμό του εκροέα
χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο στο
σφουγγαράκι βουρτσάκι

Urnex Scrubz Extra
17,99€

Urnex Scrubz Ανταλλακτικό Σφουγκαράκι
και Βουρτσάκι

• Ανταλλακτικό σετ βούρτσας Scrubz
• Δύο διαφορετικές κεφαλές που προσαρμόζονται στην λαβή της
Scrupz
• Η κεφαλή με σφουγγάρι είναι σχεδιασμένη για καθαρισμό των
δύσκολων περιοχών και του εκροέα. Για τον καθαρισμό του εκροέα
χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο στο σφουγγαράκι βουρτσάκι
• Η κεφαλή με βουρτσάκι σχεδιαστικέ ώστε να ταιριάζει στη
διάμετρο κάθε κλείστρου για τον καθαρισμό του. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό εργαλείων και αξεσουάρ καφέ

Crema Pro Set Barista

9,80€

12,90€
Joe Frex bscb Πανάκι Kαθαρισμού Ακροφύσιου Aτμού Μαύρο
Joe Frex bscm Πανάκι Kαθαρισμού Ακροφύσιου Aτμού Καφέ

Crema Pro Set Barista Πετσέτες
Καθαρισμού Μικρoϊνών

• 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

Πανάκι καθαρισμού ακροφύσιου ατμού
Ειδικά μελετημένο για την προστασία από εγκαύματα
Κατασκευασμένο από ύφανση με μικροΐνες και σιλικόνη
Διαστάσεις 20x20cm

Βο ύ ρτσες - Πε τσέ τες κα θα ρ ισ μού

•
•
•
•

Joe Frex bscb/bscm

Crema Pro Πετσέτες
Καθαρισμού
11,50€

Crema Pro Barista Microfiber Cloth Πετσέτες Καθαρισμού

•
•
•
•
•

Πανάκια καθαρισμού από μικροΐνες
Σύνθεση: 20% Πολυαμίδη 80% Πολυεστέρας
Ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών
Αναδεικνύουν την λάμψη του επαγγελματικού σας εξοπλισμού
Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε ανοξείδωτες επιφάνειες και
σε επιφάνειες χρωμίου καθώς και στα ακροφύσια ατμού
• Δεν αφήνουν σημάδια νερού
• Συσκευασία 4 τεμαχίων (2 γκρι, 2 μαύρα)
• Διαστάσεις (ΜxB)mm: 300x300
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Belogia csc 911
29,90€

Belogia csc 911003 1200ml Δοχείο
Αποθήκευσης Καφέ

• 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
• Ο καφές διατηρείται προστατευμένος από υγρασία,
αέρας, φως και CO2
• 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 1200γρ

Joe Frex sls6
12,50€

Joe Frex sls6 Κουταλάκια για Latte Macchiato

• Κουταλάκια για σερβίρισμα latte macchiato από
ανοξείδωτο ατσάλι
• Μοντέρνος εντυπωσιακός σχεδιασμός
• Κάθε κομψή συσκευασία περιλαμβάνει 6 κουταλάκια
• Μήκος κουταλιού 210mm

Joe Frex ses6
10,20€

Joe Frex ses6 Κουταλάκια για Espresso

Joe Frex scs6
11,20€

Joe Frex scs6 Κουταλάκια για Cappuccino

• Κουταλάκια για σερβίρισμα cappuccino
από ανοξείδωτο ατσάλι
• Μοντέρνος εντυπωσιακός σχεδιασμός
• Κάθε κομψή συσκευασία περιλαμβάνει
6 κουταλάκια
• Μήκος κουταλιού 140mm

Κου τάλι α καφέ

• Κουταλάκια για σερβίρισμα espresso
από ανοξείδωτο ατσάλι
• Μοντέρνος εντυπωσιακός σχεδιασμός.
• Κάθε κομψή συσκευασία περιλαμβάνει
6 κουταλάκια
• Μήκος κουταλιού 108mm
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Α Ξ Ε ΣΟΥΑ Ρ
BARTENDER

Σέικερ με σίτα 600ml
9,80€

Σέικερ με Σίτα 600ml Inox

• Σέικερ χωρητικότητας 600ml με σίτα
• Διαθέτει σίτα (αφροσυλλέκτης) για συγκράτηση
του αφρού του καφέ και των κοκτέιλ
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι

Easy Κοκτέιλ Shaker 50cl
20,90€

Easy Κοκτέιλ Shaker 50cl

• Shaker κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο ατσάλι
• Για χτύπημα κοκτέιλ και ανάμειξη
• Χωρητικότητα 50cl

Easy Boston
Κοκτέιλ
Shaker 50cl
Easy Boston Κοκτέιλ
Shaker 50cl

• Boston Shaker κατασκευασμένο
από ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί
• Ενδεδειγμένο εργαλείο για
χτύπημα και πάγωμα του ποτού με
την προσθήκη πάγου
• Χωρητικότητα 50cl

Jigger
3cl και 5cl
9,90€

Μεζούρα 3cl-5cl

• Διπλή ανοξείδωτη μεζούρα 3cl και 5cl
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
• Για σωστή δοσολογία και εκτέλεση
συνταγών

Easy Boston
Vinyl Κοκτέιλ
Shaker 50cl
23,90€

Easy Boston Vinyl Κοκτέιλ
Shaker 50cl

• Boston Shaker κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί
• Ανοξείδωτο μέρος καλυμμένο με μαύρο ή
κόκκινο βινύλιο
• Ενδεδειγμένο εργαλείο για χτύπημα και
πάγωμα του ποτού με την προσθήκη πάγου
• Χωρητικότητα 50cl

Cokct ails shakers - Με ζού ρ α

26,90€
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Cocktail Strainer
26,50€

Σουρωτήρι Cocktail Strainer

• Σουρωτήρι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10
• Ενδεδειγμένο για τον διαχωρισμό του πάγου από το ποτό όταν αδειάζει το
περιεχόμενο του shaker στο ποτήρι
• Μακριά λαβή για άνετο κράτημα και μεγαλύτερο έλεγχο

Bar Strainer
11,50€

Σουρωτήρι Bar Strainer

• 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

Γουδοχέρι κοκτέιλ
πολυπροπυλένιου 22cm
9,90€

Γουδοχέρι κοκτέιλ πολυπροπυλένιου 22cm

Λεμονοστύφτης
10,40€

Λεμονοστύφτης

• Λεμονοστύφτης από ανοξείδωτο ατσάλι

Dual Cocktail Pestle
16,70€
τιμή μονάδας

Αφρ ο σ υλ λέκ τες – Γο υ δ οχέ ρ ι α

• Γουδοχέρι κοκτέιλ
πολυπροπυλένιου 22cm

Γουδοχέρι Κοκτέιλ Pip

• Ανθεκτικό και κομψό γουδοχέρι διπλής χρήσης
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και ABS
• Τελείωμα από ABS με ραβδώσεις για πολτοποίηση φρούτων
και εσπεριδοειδών σε ποτήρι
• Τελείωμα από ανοξείδωτο ατσάλι για θραύση πάγου
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Κ ΑΘΑ ΡΙΣ Τ ΙΚ Α

Urnex Grindz Καθαριστικό
Μύλου Άλεσης Καφέ
22,90€

Urnex Grindz Καθαριστικό Μύλου Άλεσης Καφέ

• Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης καφέ χωρίς την
ανάγκη αποσυναρμολόγησης
• Φυσικό προϊόν απαλλαγμένο από οποιοδήποτε χημικό στοιχείο
• Οργανικά συστατικά, χωρίς γλουτένη
• Απομακρύνει και τα πιο επίμονα υπολείμματα καφέ και οσμών
• Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και σε αλλοδαπές χώρες
• Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του μύλου για τον καθαρισμό του
• 430 gr

Urnex Rinza Καθαριστικό
Υπολειμμάτων Γάλακτος
13,90€

Urnex Rinza Υγρό Καθαρισμού
Υπολειμμάτων Γάλακτος

• Διασπά την συσσωρευμένη πρωτεΐνη του γάλακτος
• Καθαρίζει εύκολα όλο το κύκλωμα ροής του
καπουτσινατόρε
• Επίσης καθαρίζει ακροφύσια ατμού παραδοσιακών
μηχανών καφέ
• Το ενσωματωμένο σύστημα δοσομέτρησης δίνει
πάνω από 30 χρήσεις ανά μπουκάλι
• 1 Lt

7,99€

Urnex Cafiza 2 Σκόνη Καθαρισμού

• Συμπυκνωμένη φόρμουλα που εξαλείφει τα υπολείμματα καφέ από τα
γκρουπ, τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις τους
• Απαραίτητο για την καθημερινή διαδικασία καθαριότητας, back flush
• Με ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο ξέβγαλμα, και
αποτελεσματικό καθάρισμα
• 900gr

Urnex Cafiza Tablets
Ταμπλέτες Καθαρισμού Καφέ
14,90€

Urnex Cafiza Ταμπλέτες Καθαρισμού Υπολειμμάτων Καφέ

• Εξαλείφει τα υπολείμματα καφέ από τα γκρουπ, τις βαλβίδες
και τις σωληνώσεις των μηχανών καφέ
• Με ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο
ξέβγαλμα και αποτελεσματικό καθάρισμα
• Σχεδιασμένες σε μέγεθος και σχήμα κατάλληλο για χρήση
σε πολλά διαφορετικά μοντέλα υπεραυτόματων μηχανών
καφέ
• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ για συμβατότητα
με τα μέταλλα και ασφαλή χρήση
• 100 Ταμπλέτες των 2 gr

Επ αγ γε λμ ατικά κα θα ρ ισ τικά εξο πλισ μού καφέ

Urnex Cafiza 2
Σκόνη Καθαρισμού
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Urnex Tabz
Ταμπλέτες Καθαρισμού
Μηχανών Καφέ Φίλτρου
13,90€

Urnex Tabz Ταμπλέτες Καθαρισμού Μηχανών Καφέ
Φίλτρου & Δοχείου Σερβιρίσματος

• Καθαρίζει το καλάθι συγκράτησης του φίλτρου εκχύλισης
του καφέ και το θερμός ή την κανάτα με μια απλή κίνηση
• Εξασφαλίζει καθαριότητα και περιορίζει την σπατάλη και
τα λάθη στον υπολογισμό της δόσης
• 120 Ταμπλέτες

Urnex Pakz
Φακελάκια Καθαρισμού
Μηχανών Καφέ Φίλτρου
7,90€

Urnex Pakz Φακελάκι Καθαρισμού Μηχανών Καφέ
Φίλτρου & Δοχείου Σερβιρίσματος

• 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

12,90€

Urnex Freez 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

Επ αγ γε λμ ατικά κα θα ρ ισ τικά εξο πλισ μού καφέ

Urnex Freez
Καθαριστικό Παγομηχανών
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Urnex Cafe Wipz
Μαντηλάκια Καθαρισμού
12,90€

Urnex Cafe Wipz Μαντηλάκια Καθαρισμού Μηχανών Καφέ

• 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
• Το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο να περιέχει κατιονικά
επιφανειοδραστικά για ασφαλή απομάκρυνση των
υπολειμμάτων του καφέ και του γάλακτος από τον εξοπλισμό
που σχετίζεται με τον καφέ
• Ασφαλή, εύχρηστα, αποτελεσματικά
• 100 Μαντηλάκια

Urnex Sprayz
Σπρέι Καθαρισμού
Εξοπλισμού Καφέ
11,90€

Urnex Sprayz Σπρέι Καθαρισμού
Εξοπλισμού Καφέ

• Σπρέι καθαρισμού εξοπλισμού καφέ
• Νέα τεχνολογία φιλική προς το
περιβάλλον που βασίζεται στα φυτά
• Διασπά τα υπολείμματα του καφέ και
είναι ασφαλές για τρόφιμα
• Καθαρίζει δοχεία κόκκων καφέ, πάγκους,
τραπέζια, δίσκους σερβιρίσματος, δοχεία
υπολειμμάτων

11,90€

Urnex Liquid Dezcal Υγρό Καθαριστικό Αλάτων

• Καθαριστικό υπολειμμάτων γάλακτος
• Διασπά την συσσωρευμένη πρωτεΐνη του γάλακτος
• Καθαρίζει εύκολα όλο το κύκλωμα ροής του
καπουτσινατόρε
• Επίσης καθαρίζει ακροφύσια ατμού παραδοσιακών μηχανών
καφέ espresso καθώς και γαλατιέρες
• Ποσότητα στο μπουκάλι 1lt

Urnex Dezcal
Καθαριστικό Αλάτων
Μηχανών Καφέ
0,80€

Urnex Dezcal Καθαριστικό Αλάτων για Μηχανές Καφέ

• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων
• Για τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων από
boilers και αντιστάσεις
• Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για την συντήρηση
σωληνώσεων, ακροφυσίων νερού και ατμού καθώς και
εξαρτημάτων παραγωγής αφρογάλακτος
• Διατίθεται σε φακελάκι μιας δόσης 28 gr

Επ αγ γε λμ ατικά κα θα ρ ισ τικά εξο πλισ μού καφέ

Urnex Liquid Dezcal
Υγρό Καθαριστικό Αλάτων
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Urnex Cafiza Home Tablets
Ταμπλέτες Καθαρισμού
Μηχανών Καφέ Espresso
4,30€

Urnex Cafiza Home Ταμπλέτες Καθαρισμού
Μηχανών Καφέ Espresso

• Σχεδιασμένο για χρήση σε υπεραυτόματες και
παραδοσιακές μηχανές καφέ espresso οικιακής χρήσης
• Ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο
ξέβγαλμα και αποτελεσματικό καθάρισμα
• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ για
συμβατότητα με τα μέταλλα και ασφαλή χρήση
• Συσκευασία blister που περιέχει 8 ταμπλέτες

Urnex Cleancaf Home
Καθαριστικό Ελαιών
& Αλάτων
3,90€

Urnex Cleancaf Home Καθαριστικό
Μηχανών Καφέ Οικιακής Χρήσης

• Σκόνη καθαρισμού που εξαλείφει τα έλαια και
τα υπολείμματα καφέ που συσσωρεύονται στο
εσωτερικό της μηχανής καφέ
• Κατάλληλο για τον καθαρισμό μηχανών καφέ
φίλτρου και μηχανών καφέ espresso οικιακής
χρήσης
• Το μπλε του χρώμα διασφαλίζει τέλειο ξέπλυμα
• Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 3 φακελάκια
των 9,3gr

Urnex Dezcal Home
Καθαριστικό Αλάτων
Urnex Dezcal Home Καθαριστικό Αλάτων
Μηχανών Οικιακής Χρήσης

• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων.
• Για τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων από
boilers και αντιστάσεις
• Είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακές μηχανές καφέ φίλτρου,
σε κάθε μηχανή καφέ espresso και σε βραστήρες
• Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 4 δόσεις μιας χρήσης των 28gr

Urnex Grindz Home
Καθαριστικό Μύλων
Άλεσης Καφέ
7,90€

Urnex Grindz Home Καθαριστικό Μύλων
Άλεσης Καφέ Οικιακής Χρήσης

• Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης καφέ
χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης
• Φυσικό προϊόν απαλλαγμένο από οποιοδήποτε χημικό στοιχείο
• Οργανικά συστατικά, χωρίς γλουτένη
• Απομακρύνει και τα πιο επίμονα υπολείμματα καφέ και οσμών
• Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και σε
αλλοδαπές χώρες
• Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του μύλου για τον καθαρισμό του
• Η συσκευασία περιέχει 3 φακελάκια των 35gr

Οικι ακά κα θα ρ ισ τικά εξο πλισ μού καφέ

4,90€
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Urnex Rinza Καθαριστικό
Υπολειμμάτων Γάλακτος
5,90€

Urnex Rinza Home Καθαριστικό
Υπολειμμάτων Γάλακτος

• Καθαριστικό υπολειμμάτων γάλακτος
• Διασπά την συσσωρευμένη πρωτεΐνη του γάλακτος
• Καθαρίζει εύκολα όλο το κύκλωμα ροής του
καπουτσινατόρε
• Επίσης καθαρίζει ακροφύσια ατμού παραδοσιακών
μηχανών καφέ espresso καθώς και γαλατιέρες
• Ποσότητα στο μπουκάλι 120ml

Urnex Liquid Dezcal
Υγρό Καθαριστικό
Αλάτων
3,99€

Urnex Liquid Dezcal Home Υγρό
Καθαριστικό Αλάτων

• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές
καθαριστικό αλάτων
• 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
• Ποσότητα στο μπουκάλι 120ml

Σετ καθαρισμού και
αφαλάτωσης μηχανών
καφέ Nespresso
Σετ Καθαρισμού και Αφαλάτωσης Μηχανών Καφέ Nespresso

• Σετ μιας χρήσης, αφαλάτωσης και καθαρισμού των μηχανών
καφέ Nespresso. Περιλαμβάνει: 1 κάψουλα καθαρισμού και 1
υγρό καθαρισμού των αλάτων
• 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
• Η τακτική χρήση επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής,
βοηθά στη σταθερή απόδοσή της και σας επιτρέπει να
απολαμβάνετε καθημερινά γευστικό καφέ
• Μόνο για τις αυθεντικές μηχανές Nespresso

Κάψουλες καθαρισμού
μηχανών καφέ Nespresso
9,30€

Κάψουλες Καθαρισμού Μηχανών Καφέ Nespresso

• Κάψουλες καθαρισμού των μηχανών καφέ Nespresso
• Καθαρίζει και αφαιρεί τα υπολείμματα καφέ από το δοχείο
εκχύλισης και τον εροέα
• Η τακτική χρήση επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής σας
και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ
• Σε μορφή κάψουλας για ευκολία στη χρήση
• Μόνο για τις αυθεντικές μηχανές Nespresso
• Πέντε κάψουλες καθαρισμού μιας χρήσης σε κάθε
συσκευασία

Οικι ακά κα θα ρ ισ τικά εξο πλισ μού καφέ

11,66€
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Η EUROGAT δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη του καταλόγου, που αφορούν εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά
ή τιμές των εμπορευμάτων της και δικαιούται να αρνηθεί την αποδοχή οποιασδήποτε παραγγελίας,
εφόσον διαπιστωθεί ότι για το παραγγελμένο εμπόρευμα υπάρχει κάποιο λάθος.

www.eurogat.eu

Στοιχεία Συνεργάτη

