
Kávé Celebration  
A következő generációs kávéfőző 

  

 

A Schaerer Coffee Celebration család ötvözi a legmodernebb technológiát kávéfőző, egyedi 
design. Mit kezdett, mint egy sor közös megbeszélések járó ügyfelek, mérnökök, tervezők és 
kávészakértői vált, mint a forradalmi kávéfőző család a legszebb formája - a teljes kávé 
élvezetét. Köszönhetően a moduláris felépítés, a kávé Celebration optimálisan telepíthető kis- és 
nagyvállalatok minden ágazatban. 

 
  

Schaerer Kávé Celebration, modell "C" 

 

A bevezető modell a 
termékcsalád.Köszönhetően a kis szélesség 
(383 mm), ez a gép könnyen telepíthető, ahol a 
tér egy ritka árucikk. A standard modell fel van 
szerelve 2 kávébab tartály és 
koffeinmentes. Egy további pult alá tej modul 
áll rendelkezésre, hogy hozzon létre az összes 
népszerű tejes italok, amelyek alapján egy 
tökéletesen főzött kávét.Célcsoportok: 

 Kávézók, kávézók 
 Éttermek, szállodák 
 irodák 

  

Főbb 

 4 különböző színben főegység 
 Fix vízvezeték és tározó üzemeltetés 
 Pult alá tej rendszer (15-ig feldolgozásra 

liter tej) 
 A meglévő kapcsolatok minden 

kereskedelmi forgalomban kapható 
számviteli rendszerek 

 Csészemelegítő (100 csésze) 

Opciók 

 Pult alá tejrendszer 
 Kupa állvány 
 Pult alá hulladék ártalmatlanítása 
 Önkiszolgáló modul 
 Friss és szennyvíz tartályok 

  



 Rapid csésze melegítő 
 Kupa állvány világítás 
 Pult alá őrölt kávé ártalmatlanítás bin 
 Catering kosár szerelés 
 Önkiszolgáló modell 

Schaerer Kávé Celebration, modell "BC" 

 

Ez a nagy teljesítményű mindenes lenyűgözi 
azon képessége, hogy nagy mennyiségű kávét 
a kiváló minőséget. A 3 kazánok meleg víz, gőz 
és kávé, hogy a gép teljesítménye továbbra is 
folyamatosan magas akkor is, ha a vállalkozás 
fut teljes gázt. Ez a modell is kapható pult alá 
tejrendszerhez. Szegmensekre: 

 kávézók 
 kávézók 
 bisztrók 
 Restaurant & szállodák 
 Kisboltok (C-üzletek) 
 benzinkutak 
 Töltőállomás és irodák 

Főbb 

 4 különböző színben főegység 
 Fix vízvezeték és tározó üzemeltetés 
 Pult alá tej rendszer (15-ig feldolgozásra 

liter tej) 
 A meglévő kapcsolatok minden 

kereskedelmi forgalomban kapható 
számviteli rendszerek 

 Csészemelegítő (100 csésze) 
 Rapid csésze melegítő 
 Kupa állvány világítás 
 Pult alá kávézacc ártalmatlanítása 
 Catering kosár szerelés 
 Önkiszolgáló modell 

Opciók 

 3. és 4. daráló 
 Pult alá tejrendszer 
 Gyors csésze melegítő 
 Kupa állvány 
 Pult alá hulladék ártalmatlanítása 
 Önkiszolgáló modul 
 Friss és szennyvíz tartályok 

  

Kávé Celebration, modell "BCL"  
integrált tejhűtő 



 
  

Ez műszakilag és esztétikailag is tökéletes 
egységet hagy maga után kívánnivalót. Jön 
felszerelt színvonalas tej rendszert, amely 
biztosítja a folyamatos hűtés a tej (és így 
higiénikus integritás) a hűtőben, amíg belép a 
fejét a habképző pillanatnyi 
feldolgozásra. Hideg és forró tejet lehet 
kézbesíteni, valamint a krémes kompakt tejhab 
szükséges a tökéletes cappuccino. 

undefined undefined 
Moduláris Egyéniség 

  

 

 

  
  
Minden termékünk lehet kombinálni és bővíteni szerint 
kívánsága az ügyfelek. 
A vonal és a tartozékok olyan kiterjedt, mint a vonal első 
osztályú kávégépek. 
  

 tej rendszerek 
 Cup melegítő 
 számlázási rendszerek 
 További darálók (maximum 4) 
 távoli diagnosztika 

semmi megtagadjuk nyújtani. 

  

 

   

  

innovatív ötletek 



 

  
  
Az inspirációt a design kérdése tartós szépség és nem 
a legújabb trend. 
Bár építünk kávéfőző gépek az utolsó több mint egy 
életen át, szívesen eleget az egyéni kívánságait. 
Mikor jön a legújabb termékünk, kávé Celebration, 
ügyfeleink válassza ki a színt, a ház és az anyag 
összetétele az alap. 

 

 

   

 

Costa Rica 
Silver  

Java Sárga 
 

Brasil Bronce 
 

Blue Mountain 
 

Egyedi integráció 

 
                 Modell C 

  

  
Értékesítési állványok, önkiszolgáló megoldások, étterem alkalmazások, 
pultok és bárok: 
 
Schaerer kávéfőző gépek is gond nélkül integrálható 
fogalom.Munkatársaink nyújt az ügyfélszolgálati, amikor a végrehajtás. 
Végtére is, mi szeretnénk nyújtani a moduláris megoldások mind a kis és 
nagy méretben. 

  

 

 

 

 

 

Modell BC 
 

Modell BCL 
 

Modell CLBCL 
 



    

színes galéria 
    

 

    
 


