karton/ks

MOC /ks
vč. DPH

prášek
1200g

12

590 Kč

prášek
1000g

12

740 Kč

box 18x5g

12

330 Kč

150 tb

12

980 Kč

EC2 Espresso Clean®
E11839

Prémiový čistící přípravek pro profesionální espresso kávovary.
Účině odstraňuje kávové zbytky, oleje a usazeniny.
Cafetto® Espresso Clean® byl testován společností NSF a je
certifikován podle protokolu P152. Tento protokol prokazuje, že
Cafetto Espresso Clean nezanechává skvrny a nezpůsobuje korozi.

PÁKOVÉ KÁVOVARY

Evo®

E29120

Cafetto Evo® je prvním certifikovaným organickým čistícím
prostředkem pro espresso kávovary. Rychle rozpustná a dobře
oplachovatelná formulace EVO® odstraňuje kávové oleje, zbytky
a skvrny, a tak zlepšuje chuť a vůni espressa. Je to bezpečný a
vysoce účinný čisticí prostředek pro profesionální i domácí
espresso zařízení .

Evo® sáčky
E15434

Obsahuje 18 sáčků EVO pro pohodlné a přesné dávkování.
Díky rychle rozpustnému a opláchnutému složení odstraňuje EVO®
kávové oleje, sedliny a skvrny a zlepšuje chuť a aroma espressa.
Složky jsou rychle biologicky odbouratelné a bez zápachu.
Není GMO a neobsahuje fosfáty a chlor.
Nezpůsobuje korozi a chrání před korozí kávovar.

TEVO tablets Maxi (2.5g)
E27852

Odstraňuje kávové oleje, sedliny a skvrny a zlepšuje chuť a aroma
espressa po vyčištění kávovaru.
TabletyTevo® Maxi můžete použít k nahrazení tradičních prášků
na čištění kávovarů a dalších zařízení.
Bez fosfátů a geneticky modifikovaných organismů (GMO) má
Tevo nekorozivní složení, které chrání váš kávovar.
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karton/ks

MOC /ks
vč. DPH

150 tb

4

1 100 Kč

100 tb

12

750 Kč

40 tb

12

460 Kč

50 tb

24

490 Kč

B30 Tablets (2.7g)
E29018

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků
a olejů ze spařovacích jednotek automatických espresso
zařízení. Tablety B30 obsahují pouze farmaceutické a
potravinové přísady a nezpůsobují korozi.

AUTOMATICKÉ KÁVOVARY

Doporučeno pro:
Rex Royal, Carimali, La Cimbali a Black&White.

F20 Tablets (2.0g)

E29782

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků a
olejů ze spařovacích jednotek automatických espresso
zařízení. Tablety B20 obsahují pouze farmaceutické a
potravinové přísady a nezpůsobují korozi.
Doporučeno pro:
Franke, Swiss Egro, Gaggia, Faema, Concordia a Acorto.

J25 Tablets (2.5g)

E29941

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků
a olejů ze spařovacích jednotek automatických espresso
zařízení. Tablety J25 obsahují pouze farmaceutické a
potravinové přísady a nezpůsobují korozi.
Doporučeno pro:
Jura a Krups.

N10 Tablets (1.0g)

E29983

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků
a olejů ze spařovacích jednotek automatických espresso zařízení.
Tablety N10 obsahují pouze farmaceutické a potravinové přísady
a nezpůsobují korozi.
Doporučeno pro:
Nuova Simonelli.
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karton/ks

MOC /ks
vč. DPH

1L

6

540 Kč

1L

6

610 Kč

1L

6

590 Kč

Box 4x25g

12

135 Kč

25g sáček

70

75 Kč

ČISTĚNÍ MLÉČNÝCH ZBYTKŮ

MFC® Green

E27885

Organický čistící prostředek na mléčné cesty u automatických
kávovarů. MFC Green obsahuje biodegradabilní detergenty a je
vyroben z přírodních kyselin. Vynikajícím způsobem odstraňuje
zbytky mléka a zakyselení kapučinátorů. Nezanechává žádné stopy
zápachu. Nezávislé laboratorní testy ukazují, že Cafetto® MFC
Green zabíjí 99,99% E-Coli, Salmonella, Listeria a Enterococcus při
použití dle pokynů výrobce.
Doporučuje se, aby byl používán častěji než ostatní MFC přípravky.

MFC® Blue
E14005

Unikátní produkt 3 v 1, který čistí zbytky mléka, odstraňuje vodní
kámen a dezinfikuje mléčné cesty, cappucinátory a ostatní
součásti v automatických espresso zařízeních.
Při použí dle instrukcí účině zabíjí bakterie E-Coli, Salmonella,
Listeria a Enterococcus.
Doporučeno pro velmi vytížené zařízení.

MFC® Red
E14220

E28303

E14244

Nejlepší řešení pro oblasti s tvrdou vodou . Vynikajícím způsobem
odstraňje mléčný tuk a zavápnění v automatických mléčných
pěnidlech. Cafetto® MFC Red ničí 99,999% E-Coli, Salmonella,
Listeria a Enterococcus při použití v souladu s pokyny výrobce.
Bezpečný pro všechny součásti zařízení, nezanechává žádné
škodlivé zbytky a nezpůsobuje korozi uvnitř kávovaru.
Ideální pro týdenní použití.

Restore Descaler

Bezpečný a účinný odvápňovací prostředek v prášku pro
odstraňování zavápnění kávovarů. Lze také použít k odvápnění
lahví a varných konvic. Obsahuje synergickou směs organických
kyselin, které poskytují vynikající odvápnění. Všechny složky jsou
rychle biologicky rozložitelné a splňují mezinárodní normy.
Z každého sáčku se vytvoří jeden litr odvápňovacího roztoku.
Stránka 3 z 6

E25482

E26200

LOD® Green

Ekologický koncentrovaný odvápňovač, který rychle a snadno
odstraňuje vápník a zavápnění.
Vyroben z formulace organických kyselin. Odstraňuje zavápnění
a vápník z kovových povrchů, které jsou v kontaktu s horkou
vodou, jako například bojlery v kávovarech, varné konvice a
další zařízení pro horkou vodu.
Certifikováno pro ekologické použití. Všechny složky jsou rychle
biologicky rozložitelné a splňují mezinárodní normy.

karton/ks

E27434

MOC /ks
vč. DPH

250 ml

12

220 Kč

1L

6

550 Kč

5L

2

1 065 Kč

1L

6

790 Kč

5L

2

1 890 Kč

600 g

12

680 Kč

Box 4x25 g

12

275 Kč

ODVÁPNĚNÍ

LOD® Red

E12312

E13673

Vysoce účinný a koncentrovaný odvápňovač, který rychle a snadno
odstraňuje vodní kámen a usazeniny vápníku z kovových povrchů
vznikající horkou vodou, jako jsou bojlery kávovarů a další zařízení
pro horkou vodu. Vyrobeno s formulací organických kyselin, což jsou
přirozeně se vyskytující sloučeniny vyrobené fermentací
jednoduchých cukrů. Vysoce účiný a speciálně vytvořený tak, aby
obsahoval jen sloučeniny, které zajišťují bezpečné použití pro
komponenty z hliníku, mosazi a nerezové oceli.

Spectra Descaler
E18091

E12173

Ekologický odvápňovač, který vizuálně ukazuje,
zda byl odvápňovací cyklus úspěšný za použití
barviv citlivých na pH. Oranžová označuje
efektivní odvápňovací cyklus a modrá označuje,
že je vyžadován další odvápňovací cyklus.
Rychle a snadno odstraňuje usazeniny vodního
kamene a vápníku z bojlerů, topných spirál a
ostatních součástí kávovarů a zařízení.
Certifikováno pro ekologické použití.
Složení Spectra Descaler je snadno biologicky
odbouratelné. Bez fosfátů a geneticky
modifikovaných organismů.
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karton/ks

MOC /ks
vč. DPH

450 g

12

935 Kč

prášek
500g

12

490 Kč

750 ml

8

330 Kč

113g tuba

12

670 Kč

1ks

50

175 Kč

Grinder Clean

E29760

Odstraňuje nahromadění zbytků a zápachu kávy z mlýnků. Snižuje
zanášení mezi břity a vnitřními komorami bez potřeby demontáže
mlecích kamenů a mlýnku. Vyčistí mlecí kameny a komoru mlýnku, aby
se zlepšil výkon a prodloužila se doba ostrosti břitů. Bezlepková, 100%
přírodní zrna vyrobena na základě vlastního vzorce - při výrobě nejsou
použita žádná pojiva ani chemikálie.

Brew Clean
E29389

Slouží k odstranění kávových olejů a skvrn od kávy.
Pro dokonalé čištění filtračních košů, servírovacích termosek a konvic,
skleněných konvic a ostatních nádob přicházejících do styku s kávou.
Bezpečné použití nezpůsobující korozi.
Ideální pro čištění Fetco, Bravilor, Bunn, Grindmaster a dalších.

ČIŠTĚNÍ

Spray & Wipe Green
E28832

Spray & Wipe Cleaner je speciální prostředek navržen pro čištění
povrchů kávovaru, stolů a všech omyvatelných povrchů.
Složky a složení produktů, které mají certifikaci NSF, jsou
bezpečné pro použití, nezanechávají žádné škodlivé zbytky a
nezpůsobují korozi.

Haynes Lubri Film Plus
E28262

Potravinářské mazivo pro použití na zařízeních, kde je možný
náhodný kontakt s potravinami.
Mazivo minimalizuje prostoje, prodlužuje životnost pohyblivých
částí a na zařízení nezasychá ani neleptá gumu.

Head Cleaning Brush BLACK
E28732

Kartáček pro odstranění zbytků kávy ze sprchy, těsnění
a hlavy kávovaru.
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karton/ks

MOC /ks
vč. DPH

sada 4ks
utěrek

20

530 Kč

set 5ks

10

550 Kč

Cafetto Barista Cloth Set

ČIŠTĚNÍ

E23960

Vysoce kvalitní textilie z mikrovláken navržená tak, aby pomohla
baristům při udržování úplné čistoty kávovaru a okolí.
Textilní vlákna uvolňují a obsáhnou více prachu, nečistot a kapaliny.
Sada: 1 x Grey Barista Clip Cloth 30x60cm
1 x Green Cleaning Cloth 30x30cm
2 x Blue Cleaning Cloth 20x20cm

Steam Tip Brush Set (5.8, 3.0, 2.2, 1.4 & 1.0 mm)
E29843

Kartáčky určené pro čištění trysek páry.
Kartáčky jsou spojené kroužkem pro jednodušší manipulaci.
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