Cafe Bar
&
Barista Ekipmanları
By Ali SÖZMEN

Dünyada En Çok
Tercih Edilen

Kahve
Makinaları

Hotel, Restaurant, Cafe-Bar, Ev ve Ofisler için en iyi kalite kahve makinaları
LaCimbali, Fetco, Animo ile yükselmekte olan kahve ve cafe trendini artık sizde
bizimle yakalayabilirsiniz. Bir Cafe’nin iyi iş yapması için sadece mekanın yeri yetmez.
Aynı zamanda sunulan ürünün kalitesi ve sunuş şekli çok önemlidir.
Size dünyada en çok tercih edilen kahve makinalarını deneme fırsatını sunuyoruz.
Yarı otomatik ve otomatik kahve makinaları volumetrik pompa ve programlanabilir
dozaj sistemiyle istediğiniz gibi kahve yapma olanağı sunar. Bu ticari makinaların
cafeler ve restaurantlar için son derece güvenilir ve mükemmel bir kullanımı vardır.
Sizde dünyanın en çok tercih edilen kahve makinalarından istiyorsanız, sizin için
MAKPA Dış Tic. ve Pazarlama A.Ş. farkıyla showroomlarımızda...

M100 HD Turbosteam Milk 4
• 2, 3 ve potlu otomatik espresso
makinası
• Her gruba farklı sıcaklık ayarı
yapılabilen digital ekran
• Farklı renk seçenekleri
• 2 adet buhar kolu + turbosteam
buhar kolu
• 1 adet sıcak su kolu
• Boyutlar (g/d/y):
817-1017-1217 x 559 x 570 mm

M39 Dosatron TE Turbosteam Milk 4
•
•
•
•
•
•
•

2, 3 ve 4 potlu otomatik espresso makinası
Her grup üzerinde 400 cc kapasiteli akıllı boylercikler mevcut
Her gruba farklı sıcaklık ve basınç ayarı yapılabilir
Milk 4 seçeneği ile süt sıcaklığı programlanabilir
2 adet buhar kolu + turbosteam buhar kolu
1 adet sıcak su kolu
Boyutlar (g/d/y): 855-1055-1255x570x565 mm

M24 Premium

M24 Plus

• 2 ve 3 potlu yarı otomatik
espresso makinası
• 2 adet buhar kolu
• 1 adet sıcak su kolu
• Bardak ısıtıcılı
• Paslanmaz ve siyah metal gövde
• Boyutlar (g/d/y):
770-1170x510x495 mm

•
•
•
•
•
•
•
•

2 ve 3 potlu otomatik espresso makinası
2 adet buhar kolu
1 adet sıcak su kolu
Dozaj ayarlı
Her grup için sıcaklık ayarı yapılabilir
Bardak ısıtıcılı
Paslanmaz ve siyah metal gövde
Boyutlar (g/d/y): 770-1170x510x495 mm

Q10 Chocolate and
Specialities
Süper otomatik espresso ve
cappucino makinası

M1 MilkPS

• İçecek seçimi: 8 yada 2x7
• Kahve kapasitesi (50 cc
fincan/saat): 200
• Cappucino kapasitesi
(150 cc fincan): 140
• Sıcak su kapasitesi (lt/saat): 18
• 1 adet buhar kolu
• 1 adet sıcak su kolu
• 2 adet değirmen haznesi
(2/0,6 kg)
• 1 adet sıcak çikolata haznesi
• Boyutlar (g/d/y):
350/630/670 mm
• Dokunmatik ekran (opsiyonel)

• İçecek seçimi: 2/8
• Kahve kapasitesi
(50 cc fincan/saat): 200
• Cappucino kapasitesi
(150 cc fincan/saat): 190
• Sıcak su kapasitesi (lt/saat): 33
• 1 adet buhar kolu
• 1 adet sıcak su kolu
• 2 adet değirmen haznesi (2/0,6 kg)
• Boyutlar (g/d/y): 350/620/760 mm

Süper otomatik espresso ve
cappucino makinası

S54 DOLCEVITA MilkPS

M21 Junior S/1

• İçecek seçimi: 8 veya 2x7
• Kahve kapasitesi (50 cc
fincan/saat): 260
• Cappuccino kapasitesi (150
cc fincan/saat): 190
• Sıcak su kapasitesi (lt/saat):
50
• 1 adet buhar kolu
• 1 adet sıcak su kolu
• 2 değirmen haznesi (2/1.3
kg)
• Boyutlar (g/d/y):
510x660x830 mm

Tek potlu yarı otomatik
espresso makinası
• 1 adet buhar kolu
• 1 adet sıcak su kolu
• 2 adet değirmen
haznesi (2/1,3 kg)
• Boyutlar (g/d/y):
320/470/430 mm

Magnum on Demand

FRIGO Milk

Kahve öğütme makinası

Süt soğutucu

• Kahve kaşığını her temasta
otomatik kahve verir
• Öğütme kapasitesi: 11 kg/saat
• Hazne kapasitesi: 1,6 kg
• Boyutlar (g/d/y):
220/400/620 mm

• Hazne kapasitesi: 3 lt
• Boyutlar (g/d/y):
220/350/320 mm

E61 Jubile A
•
•
•
•
•
•

1 ve 2 potlu geleneksel espresso makinası
Micro prosesörlü dozaj kontrolü
1 adet buhar kolu 2 gruplu için 2 adet
1 adet sıcak su kolu
Boyler kapasitesi 11 lt
Boyutlar (g/d/y):555-715x540x565 mm

Emblama A3 Autosteam S4
•
•
•
•
•
•
•
•

2, 3 ve 4 potlu espresso makinası
Otomatik doz kontrollü
3 renk seçeneği
2 adet buhar kolu + turbosteam buhar kolu
1 adet sıcak su kolu
Boyler kapasitesi 11, 17.5, 24.1 lt
Smart Boyler donanımlı
Boyutlar (g/d/y): 800-1000-1200x570x565 mm

E91-Ambassador SE A3
•
•
•
•
•
•
•

2 ve 3 potlu espresso makinası
Otomatik doz kontrollü
2 adet buhar kolu
1 adet sıcak su kolu
Boyler kapasitesi 11, 17.5 lt
Opsiyonel turbosteam eklenebilir
Boyutlar (g/d/y): 760-1000x570x565 mm

Enova S1 / S2 /S3
•
•
•
•
•
•

Geleneksel espresso makinası
1, 2 ve 3 potlu espresso makinası
1 ve 2 adet buhar kolu
1 adet sıcak su kolu
Boyler kapasitesi 5, 11, 17.5 lt
Boyutlar (g/d/y):
400-716-916x563x516 mm

Enova A1 /A2/ A3
•
•
•
•
•
•
•

Otomatik espresso makinası
Doz kontrollü
1, 2 ve 3 potlu espresso makinası
1 ve 2 adet buhar kolu
1 adet sıcak su kolu
Boyler kapasitesi 5, 11, 17.5 lt
Boyutlar (g/d/y):
400-716-916x563x516 mm

Coffee Brewer+Hot water
Combi+Line

Coffee Brewer + Hot water
Combi+Line

• CB 1x5 WL: Kazan
kapasitesi: 5 lt,
Coffee/hot water: 30 lt/22 lt
• CB 1x10 WL: Kazan
kapasitesi: 10 lt,
Coffee/hot water: 60 lt/22 lt
• CB 1x20 WL: Kazan
kapasitesi: 20 lt,
Coffee/hot water: 90 lt/22 lt
• Şebeke suyuna bağlanır
• Ebatlar: 530x465x695 mm,
599x465x785 mm,
653x500x890 mm

• CB 2x5 WL: Kazan
kapasitesi: 5 lt,
Coffee/hot water: 30 lt/22 lt
• CB 2x10 WL: Kazan
kapasitesi: 10 lt,
Coffee/hot water: 60 lt/22 lt
• CB 2x20 WL: Kazan
kapasitesi: 20 lt,
Coffee/hot water: 90 lt/22 lt
• Şebeke suyuna bağlanır
• Ebatlar: 530x465x695 mm,
599x465x785 mm,
653x500x890 mm

Excelso

Filtre kahve makinası

Filtre kahve makinası

•
•
•
•

• Manuel su doldurma
• Kahve potu kapasitesi: 1.8 lt
• Kahve üretim kapasitesi:
18 lt/saat

M100 Manuel su doldurma
M200 Şebeke suyuna bağlanır
Kahve potu kapasitesi: 1.8 lt
Kahve üretim kapasitesi:
18 lt/saat

Teamaster Çay Makinası
• 1 ve 2 demlikli
• İçerden demleme haznesi
opsiyonel
• Su haznesi 24-34 lt
• Programlanabilir açma
kapama ve ısı kontrolü
• Otomatik su alma
• Haznede su olmadığın da
otomatik enerji kesme sistemi
• Boyutlar (g/d/y):
560-700x320-360x470 mm

Paco Jet
•
•
•
•
•

100 % Doğal sorbe, dondurma ve soslar için
2 adet tank
1 adet kesme bıçağı
Temizleme aparatları
Recepi kitabı

Barınızdaki
Yardımcınız...

Hazırlık
Ekipmanları

Apollo
Narenciye sıkacağı
• Güç: 150W - 0,20 Hp
• Ebatlar: 210x210x280 mm

Barmaster

Dragone

Blender

Blender

• Güç: 750W - 1 Hp
• Hazne kapasitesi: 2 lt
• Ebatlar: 200x200x470 mm

• Güç: 450W - 0,60 Hp
• Hazne kapasitesi: 1,5 lt
• Ebatlar: 213x200x416 mm

9699E Blender

902 BlendMotion

• Güç: 1500W
• Hazne kapasitesi: 1,85 lt
• Ebatlar: 285x241x512 mm

Blender
• Güç: 800W
• Hazne kapasitesi: 1,5 lt
• Ebatlar: 220x200x450 mm
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