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Mi a Professzionális Filterkávé*?
A filterkávé olyan technológiával készített kávé, amikor a forró víz, légköri nyomáson (1bar), 

lassan folyik át egy papírszűrőn és kioldja az abban elhelyezett őrölt, pörkölt kávéban 
található ízanyagokat.

A filterkave.com által forgalmazott kávéfőző gépek a professzionális felhasználásban 
legelterjedtebb (nagymennyiségű kiszolgálásra alkalmas – szakmai körökben „batch
brewers”-nek is nevezett) , lapos aljú papírszűrők kategóriáját képviselik, amelyet a 
piacvezető, amerikai BUNN cég fejlesztett ki az 1950-es években. A vízhőfok 92C0, 
az átfolyási idő 4-6 perc.  

A fenti technológiával elkészített filterkávék esetében az egyidőben elkészített kávémennyiség 
általában 2L-nél kezdődik. A kevés tejjel és lehetőleg cukor nélkül egyszerre elfogyasztott 
mennyiség 3-5dl között alakul. 

Ez a típusú kávé tulajdonképpen egy „beverage – frissítő ital”, amely forrón és hidegen 
(icecoffee) is fogyasztható.

A filterkávé a jó minőségű és „mennyiségi” kávéfogyasztáshoz szükséges ital elkészítésének 
módszere.  

A filterkave.com által forgalmazott 100% arabica (kiv. Kávé2, ami 15% robustát tartalmaz) 
kávékból készült filterkávé ízvilága a sűrűbb, kanadai kávékhoz hasonló.

A friss, illatos, testes és forró kávé hosszú ideig melegen tartható. 
3dl filterkávé koffein tartalma (100% arabica esetében 110mg) átlagosan 

30%-al magasabb egy (100% arabicából készült) eszpresszóénak.

*a továbbiakban a „professzionális” v. „batch brewing” helyett csak a „filterkávé” elnevezést alkalmazzuk.



*Az ismertetett technológia a BUNN Professzionális Filteres Kávéfőzők működését mutatja be. Forrás: www.bunn.com

Hogyan Készül 
a Tökéletes Filterkávé*?



A friss, jóízű ivóvíz nagyon fontos, hiszen a kávé 98%-a vízből áll. Az ásványianyag
tartalom befolyásolja az ízt. A legjobb eredmény érdekében a víz ne legyen lágyított, 
és az oldott ásványi anyagok koncentrációja a következők szerint alakuljon:  
Ideális: 50-100mg/L vagy 3-6 keménységi fok.
Elfogadható: 300mg/L alatt vagy max. 18 keménységi fok.

A BUNN professzionális kávéfőzők akkor tudják a legjobb minőségű kávét készíteni, ha a víz oldott 
ásványianyag tartalma a fentiek körül alakul. 

Az az idő amíg a forró víz kap-
csolatban van az őrölt kávéval, 
a legfontosabb ami meghatá-
rozza a kávéból kioldott anyag 
mennyiségét, így a kávé ízét.

A víz hőmérséklete ugyancsak jelentősen 
befolyásolja az oldott anyagok mennyiségét 
és így az elkészült kávé ízét. 
Az ideális vízhőmérséklet: 92 – 960C
Az ennél magasabb hőmérséklet kellemetlen 
ízt okozhat, alacsonyabb hőmérsékleten pedig 
nem megfelelő a kioldódás.   

Nagyon fontos, hogy a víz 
megfelelő áramlással menjen 
keresztül az őrölt kávén. A 
szemcséket szétválasztja, kör-

- Elég porózusak ahhoz, hogy átengedjék a kávéból 
kioldott anyagokat.
- Elég sűrű szövetűek ahhoz, hogy ne engedjék át 
a legkisebb őrölt kávészemcséket sem.
- Erősek, így nem omlanak be a vízsugár hatására.
A BUNN filterek gyártásához klórmentes eljárást 
alkalmaznak (ECF), Kanadában.

A papírfilterek alkalmazásával lehet a 
legtisztább kávét készíteni. 
A BUNN filterek:

beveszi és a tölcsér (egyben a filter is) 
falán egyenletesen szétteríti. Így lesz 
tökéletes az ízanyagok kivonása.

A főzés ideje nem haladhatja meg a 8 percet.  

Nagyon fontos, hogy minden eszköz, ami a kávé főzésével kapcsolatba kerül tiszta legyen 
és vízkőtől mentes. Különösen a következő területek tisztaságára kell figyelni:

A felszolgáló felületek      A vízspay fej és a tölcsér      A kiöntő kancsók      A víztartály és a vizes kancsó

A felületek tisztítására nem szabad fémszálakból készült szivacsot használni, mert az karcolhatja a fémet, amely 

rozsdásodáshoz és maradékanyagok lerakódásához vezethet.

A VÍZ

A HŐMÉRSÉKLETAZ IDŐ

A TURBULENCIA
A SZŰRÉS

A TISZTASÁG



A KÁVÉ ŐRLEMÉNY NEDVESÍTÉSE

A KIVONÁS

A HIDROLÍZIS

AZ ŐRLEMÉNY FINOMSÁGA MEGHATÁROZZA A FŐZÉSI IDŐ HOSSZÁT

A FŐZÉSI IDŐ A KÁVÉÁGY VASTAGSÁGA

A vízáram megindulásakor az őrlemény elkezdi magába zárni a sprayfejből kiáramló forró vizet és először a bezárt 

gázokat engedi ki.  A tökéletes kivonás érdekében a főzési folyamat első 10%-ban a teljes kávéágynak egyenletesen 

nedvesnek kell lennie. 

A kivonás során a vízben oldódó

vegyületek kioldódnak a kávé

őrleményből. A legjobb ízanyagok a 

főzési idő első harmadában kerülnek 

a forró vízbe. (lsd. az ábrát)

Ezalatt a kémiai folyamat során a 

vízben oldott vegyületek egy része 

fehérjévé és cukrokká alakul.

A főzési vagy az őrlemény vízzel történő érintkezésének ideje meghatározza az őrlemény finomságát és a kávéágy 

vastagságát. A tökéletes ízeredmény érdekében a nagyobb szemcséknek hosszabb ideig kell a vízzel érintkezniük.

A BUNN professzionális filteres kávéfőzők esetében a 

főzési idő (pl. 4,5-5 perc/1,9L) úgy lett meghatározva, 

hogy az optimális legyen és megfeleljen a javasolt 

szemcseméretnek. 

A kávéágy ideális vastagsága a főzőkosárban (filterben) 2,5-5cm, 

függetlenül a főzött kávé mennyiségétől. Amennyiben ez a 

vastagság 2,5cm-nél kisebb, a forró vízsugár túl gyorsan halad át 

a kávé őrleményen és a kivonás nem lesz tökéletes. A túl vastag 

kávéágy pedig túl sok ivonást eredményez, amelynek következtében 

a kávé keserű lesz.  
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1. Fázis 3. Fázis2. Fázis

Nagymennyiségű
Oldott Anyag

(a legjobb ízanyagok, 

a legkevésbé keserűk)

Átlagos Mennyiségű
Oldott Anyag
(csak kevés sav)

Kevés Oldott Anyag 
Alacsony pH
(a legtöbb sav)

FINOM DURVA

KÖZEPES

Általános szabály, minél durvább az őrlés, annál hosszabb a főzési idő.

Főzési Idő (perc)Főzési Idő (perc)



A Filterkávé Előnyei

• Az egyszerre bevitt nagyobb mennyiségű (3-4dl) folyadék (víz) 
hozzájárul a megfelelő hidratációhoz.

• 3dl kávé átlagos koffein tartalma (100% arabica esetén) 110mg, ami egy 
eszpresszó (ugyancsak 100% arabicából készült) koffein tartalmánál kb. 
30%-al magasabb, így intenzív élénkítő, teljesítményt fokozó hatású.

• A filterkávé kortyolgatása közben a koffein bevitel hosszabb időn keresztül 
történik - nem löketszerű, hanem egyenletes hatást biztosít. 

• Nem színezi el a fogakat, a gyomor savtartalmát kevésbé emeli.
• Irodákban, munkahelyeken a 2L kávé elkészítése, szétosztása 

5-6 munkatárs között egy vidám, közösségi esemény is lehet.
• Éttermekben, büfékben, gyorséttermekben, cukrászdákban, vállalati 

étkezdében, pékségekben, vendéglátó helyeken, stb. az előre elkészített 
(és a nyitott kiöntőben max. 25 percig tárolt) kávé nagyon gyors kiszolgálást 
tesz lehetővé - nincs várakozási idő.

• A cukor nélküli, nagyon kevés tejjel (3dl kávéhoz 5-7ml tej) történő
fogyasztása helyettesítheti a cukrozott üdítőitalokét, gyümölcslevekét 
- kevésbé emeli meg a vércukor szintet.

• A frissen főzött kávé intenzív illata pozitív hangulatot kelt, a kávé megfelelő
eszközben tárolva órákig forró és friss marad.

• Viszonteladók kedvező koffein-mg/Ft árat alakíthatnak ki. Pl. eszpresszó : 
85mg koffein 250,-Ft - 1mg 2,9 Ft // filterkávé 110mg koffein 300,-Ft - 1mg
2,7Ft. Mindkét érték 100% arabicára számítva.



„A filterkávé a sok kávé, kevés tejjel

típusú italok fogyasztásának művészete.”

Hogyan Javasolt Fogyasztani?
300ml / 3dl SMALL

és 5-7ml tej v. tejszín
400ml / 4dl MEDIUM

és 7-10ml tej v. tejszín
500ml / 5dl LARGE

és10-15ml tej v. tejszín



Mikor, Hol Ihatunk és Mennyi 

Filteres Kávét?

Mikor?
• Reggel, délben, délután.
• Este, ha késői fennmaradásra van szükség.
• Reggelihez, szendvicsebédhez, salátákhoz, főételekhez (a filterkávét

elsősorban az étkezések alatt kísérőitalként vagy hosszú időn keresztül 
fogyasztják)

• Minden olyan étkezéshez, amikor általában üdítőt, gyümölcslevet 
vagy ásványvizet fogyasztunk.

• Süteményekhez, desszerthez.

Hol?
• Otthon, munkahelyen, irodában, főiskolán, egyetemen, kávézóban, 

pékségben, cukrászdában, gyorsétteremben, giroszosnál, büfében9
• Az utcán (a filterkávé az „eredeti” coffe-to-go), várakozás, vezetés 

és utazás közben, sportolás előtt, tanulás alatt, rendezvényeken, 
megbeszélések, tanfolyamok, előadások szünetében, stb.

Mennyit?
• Az átlagos egyszerre elfogyasztásra javasolt mennyiség 3dl.
• A rajongók 4 vagy 5dl-t isznak meg egyszeri alkalommal.





Mennyibe Kerül*?
• 50g kávé, 1,9L vízhez = 202,-Ft

• 1db papírfilter (Regular) = 0,-Ft, mert ajándék 
a filterkave.com által forgalmazott előre kiszerelt, 
tasakos kávék vásárlása esetén

• Elektromos áram 1,9L vízhez 5-10 percen keresztül: 
2,1Kw/h = nettó 14,-Ft,

• A főzéshez felhasznált két L csapvíz árát (kb.0,4Ft
elhanyagoljuk)

Így, a 3dl kávé nettó bekerülési ára: 48,-Ft

A javasolt eladási ár br. 290-390,-Ft között.

*a filterkave.com által forgalmazott legolcsóbb termék (50db tasakos filterkávé egyszeri 
megvásárlása esetén) br. ára alapján. 
Az árkalkuláció az esetleg szükséges eldobható termékeket (pohár, keverő, stb.), illetve a tej, 
tejszín, cukor árát nem tartalmazza.



Viszonteladóknak:

Mennyi az Árrés 
Egy Kiöntő, 1,9L Kávén*?

• 50g kávé, 1,9L vízhez = nettó 202,-Ft

• 1,9L kávéból 6,3db 3dl-es adag mérhető ki. 

• A br. bevétel 290,-Ft / 3dl esetén 1.835,-Ft / Kiöntő, ami 
nettó 1.445,-Ft.

• A nettó árrés egy Kiöntő kávén (1445-202-14): 1.229,-Ft. (195,-Ft/pohár)
• A nettó árrés 390,-Ft / 3dl esetén (1934-202-14): 1.718,-Ft. (273,-Ft/pohár)
• Egy eszpresszó árrése ugyan ezen a kávé besz. áron:
• 7g nettó 28,3Ft, 50g-ból 7,1 eszpresszó készíthető.
• 260,-Ft / eszpresszó áron br. 1.846,- nettó 1.453,-Ft az össz bevétel.
• A nettó árrés 50g kávén - a főzéshez a filteressel azonos mennyiségű

árammal számolva (1453-202-14): 1.237,-Ft. (174,-Ft/csésze)
• Az alacsonyabb áron adott filterkávé árrése tehát közelítőleg megegyezik 

az eszpresszó árrésével.

*a filterkave.com által forgalmazott legolcsóbb termék (50db tasakos Kávé2 filterkávé egyszeri megvásárlása esetén) br. ára 

alapján. Az árkalkuláció az esetleg szükséges eldobható termékeket (pohár, keverő, stb.), illetve a tej, tejszín, cukor 

árát nem tartalmazza.



PROFESSZIONÁLIS FILTERES KÁVÉFŐZŐK



BUNN

COFFEE QUEEN

Az amerikai BUNN a világ elsőszámú professzionális, filteres kávéfőző
gyártója. Jogelődje kis fűszer és élelmiszerboltként indult Springfield, IL
államban, 1840-ben. A gépgyártó részleget George R. Bunn, a laposaljú
papírfilter feltalálója alapította, 1957-ben. A társaság ma is családi 
tulajdonban van, egy iparági standardot képvisel, a világ egyik legnagyobb,
professzionális filterkávé gép és papírfilter gyártójává nőtte ki magát. 
www.bunn.com

A svéd COFFEE QUEEN Európa vezető professzionális, filteres kávéfőző
gyártója. Megalapítója Alvar Carlson ipari formatervező volt, aki mialatt 
kedvenc filteres kávéját iszogatta, tervezett rozsdamentes acélból egy 
professzionális, filteres kávéfőzőt is. A cég jogelődje 1968-ban alakult, 
2008-ban egy spanyol eszpresszó gép gyártóval olvadtak össze, Crem
International néven. A társaság ma részben családi, részben pedig pénzügyi 
befektetők tulajdonában van és a megalapítástól eltelt idő alatt Európa egyik 
legnagyobb, professzionális filterkávé gép és papírfilter gyártójává nőtték ki 
magukat. www.creminternational.com



BN100VP17-2T • Nettó ár: 0,-Ft • Bruttó ár: 0,-Ft

BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, VP17-2, TESZTER 
BUNN POUROVER DECANTER2 VP17-2 (FR), TESTER

TES
ZTE

R

• Egy hét ingyenes gépkihelyezés, 5cs Kávé
(100% arabica) és 5db Filter (kb. 10L kávé, 
ami 33db 3dl-es pohár kávé készítéséhez 
elegendő).

• További kávé és filter (a kávécsomagokhoz 
ingyenes) a tesztidőszak alatt már rendelhető.



CQ100M2T • Nettó ár: 0,-Ft • Bruttó ár: 0,-Ft

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, MP2, 
TESZTER 
COFFEE QUEEN ORIGINAL2 M2 (FR), TESTER

TES
ZTE

R

• Egy hét ingyenes gépkihelyezés, 5cs Kávé
(100% arabica) és 5db Filter (kb. 10L kávé, 
ami 33db 3dl-es pohár kávé készítéséhez 
elegendő).

• További kávé és filter (a kávécsomagokhoz 
ingyenes) a tesztidőszak alatt már rendelhető.



CQ100M1 • Nettó ár: 97.638,-Ft • Bruttó ár: 124.000,-Ft

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, MP1
+ 1,8L ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE)
COFFEE QUEEN ORIGINAL1 M1 (FR) + 1,8L GLASS DECANTER
(BLACK)

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető
be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal 
beiindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- Egy db ki-be kapcsolható melegítőlap.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint 
pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, 
üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egyhelyen van. 
- Amennyiben a főzési és a felszolgálási hely 
elkülönül, a kávé melegen tartásához az Üveg Kiöntő
Melegítőt ajánljuk, illetve a Hőtárolós Kiöntőbe is 
főzhető a kávé, de ebben az esetben a melegítőlapot 
a főzés után nem szabad bekapcsolni.   
- Az Üveg Kiöntő a géppel együtt kapható.



CQ100M1 • Nettó ár: 97.638,-Ft • Bruttó ár: 124.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQOF0M100000
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        10
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
te l j es í tmény  fű tésko r  (W) :                                      2295
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         36,0
magasság (cm):                                                         43,0
tömeg (kg):                                                       8
térfogat (m3):                                                              0,03
felület:                                                      rozsdamentes acél
t ö l c s é r  t í p us a :                                                f ém 
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        1 alul
vízbekötést igényel:                                                        nem
víznyomás (kPa): -
vízcső átmérője (in):                                                        -
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     -
programozható:                                                              nem 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    6
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 1,8
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50



- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető be a 
kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal beiindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- Két db ki-be kapcsolható melegítőlap. (egy alul, egy felül)
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. 
éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, üzletek, 
irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egyhelyen van. 
- Amennyiben a főzési és a felszolgálási hely elkülönül, a 
kávé melegen tartásához az Üveg Kiöntő Melegítőt ajánljuk, 
illetve a Hőtárolós Kiöntőbe is főzhető a kávé, de ebben az 
esetben a melegítőlapot a főzés után nem szabad 
bekapcsolni.   
- Az Üveg Kiöntő a géppel együtt kapható.

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, MP2
+ 2db 1,8L ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE)
COFFEE QUEEN ORIGINAL2 M2 (FR) + 1,8L GLASS DECANTER (BLACK)

CQ100M2 • Nettó ár: 105.512,-Ft • Bruttó ár: 134.000,-Ft



CQ100M2 • Nettó ár: 105.512,-Ft • Bruttó ár: 134.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQOF0M200000
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        10,4
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
te l j es í tmény  fű tésko r  (W) :                                      2390
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         36,0
magasság (cm):                                                         43,0
tömeg (kg):                                                       9
térfogat (m3):                                                              0,03
felület:                                                      rozsdamentes acél
t ö l c s é r  t í p us a :                                                f ém 
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        1 alul, 1 felül
vízbekötést igényel:                                                        nem
víznyomás (kPa): -
vízcső átmérője (in):                                                        -
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     -
programozható:                                                              nem 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    6
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 1,8
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50



CQ100TO • Nettó ár: 111.811,-Ft • Bruttó ár: 142.000,-Ft

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, THERMOS
OFFICE + 1,9L FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE)
COFFEE QUEEN ORIGINAL1 THERMOS OFFICE (FR) + 1,9L THERMOS

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető
be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal 
beiindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, 
mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, 
kávézók, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület nem egyhelyen van. (Pl. iroda 
konyha és tárgyalóterem)
- A kávé közvetlenül a Hőtárolós Kiöntőbe főzhető.   
- A Hőtárolós Kiöntő a géppel együtt kapható.



CQ100TO • Nettó ár: 111.811,-Ft • Bruttó ár: 142.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQOFTHERMOSO
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        9,6
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
te l j es í tmény  fű tésko r  (W) :                                      2200
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         36,0
magasság (cm):                                                         43,0
tömeg (kg):                                                       6,6
térfogat (m3):                                                              0,03
felület:                                                      rozsdamentes acél
t ö l c s é r  t í p us a :                                                f ém 
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        -
vízbekötést igényel:                                                        nem
víznyomás (kPa): -
vízcső átmérője (in):                                                        -
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     -
programozható:                                                              nem 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 1,9
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50



BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, VP17-2 
BUNN POUROVER DECANTER2 VP17-2 (FR)

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető
be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal 
beiindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér SplashGuard kialakítása megakadályozza 
az esetleges forró gőz kiáramlását és az ebből 
következő sérülést.
- Két db egymástól függetlenül, ki-be kapcsolható
melegítőlap.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint 
pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, 
üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egyhelyen van. 
- Amennyiben a főzési és a felszolgálási hely 
elkülönül, a kávé melegen tartásához az Üveg Kiöntő
Melegítőt ajánljuk, illetve mindkét típusú Hőtárolós 
Kiöntőbe is főzhető a kávé, de ebben az esetben a 
melegítőlapot a főzés után nem szabad bekapcsolni.   
- Az Üveg, a Deluxe Üveg és a Hőtárolós Kiöntő
külön kapható.

BN100VP17-2 • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft



gyártói cikkszám:                                                 13300.0015
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        9-10,4
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
tel jesítmény fűtéskor (W):                                     2100-2500
szélesség (cm):                                                         21,6
mélység (cm):                                                         45,0
magasság (cm):                                                         48,0
tömeg (kg):                                                       12,93
térfogat (m3):                                                              0,154
felület:                                                      rozsdamentes acél
tölcsér típusa:                                               fekete műanyag 
filter típus:                                                            Regular
melegítő felület száma (db):                                                        1 alul, 1 felül
vízbekötést igényel:                                                        nem
víznyomás (kPa): -
vízcső átmérője (in):                                                        -
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     15
programozható:                                                              nem 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    4,5 - 5
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 1,9
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         24,5
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              81

BN100VP17-2 • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, A2
+ 2db 1,8L ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE)
COFFEE QUEEN ORIGINAL2 A2 (FR) + 2pcs of 1,8L GLASS DECANTER

CQ100A2 • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel. 
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- A főzött kávé mennyisége beállítható 6dl és 1,8Lközött. 
- Elektronikus időkapcsolót tartalmaz, hangjelzést ad, ha a 
kávé elkészült.
- Két db ki-be kapcsolható melegítőlap. (egy alul, egy felül)
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. 
éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, üzletek, 
irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egyhelyen van. 
- Amennyiben a főzési és a felszolgálási hely elkülönül, a 
kávé melegen tartásához az Üveg Kiöntő Melegítőt ajánljuk, 
illetve a Hőtárolós Kiöntőbe is főzhető a kávé, de ebben az 
esetben a melegítőlapot a főzés után nem szabad 
bekapcsolni.   
- Az Üveg Kiöntő és a vízhálózati csatlakozó a géppel 
együtt kapható.



CQ100A2 • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQOF0A200000
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        10,4
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
te l j es í tmény  fű tésko r  (W) :                                      2390
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         36,0
magasság (cm):                                                         43,0
tömeg (kg):                                                       8,2
térfogat (m3):                                                              0,03
felület:                                                      rozsdamentes acél
t ö l c s é r  t í p us a :                                                f ém 
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        2 
vízbekötést igényel:                                                        igen
víznyomás (kPa): 138-621
vízcső átmérője (in):                                                        1/2
bemeneti vízhőfok (0C):                                                    15
programozható:                                                              igen 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    6
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 2x300ml -1,9
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, 
THERMOSZ M + 2,2L TERMOSZ
COFFEE QUEEN ORIGINAL1 THERMOS M (FR) + 2,2L THERMOS, 1PC

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel. 
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült. 
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,2L-es
Termoszba kerül.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, 
mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, 
hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egymástól elkülönül. 
- Az ár 1db Termoszt tartalmaz. 

CQ100TM • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft



gyártói cikkszám:                                                 MQOFTHERMOSM
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        9,6
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
teljesítmény fűtéskor (W):                                           2200
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         46,0
magasság (cm):                                                         54,5
tömeg (kg):                                                       7,5
térfogat (m3):                                                              0,05
felület:                                                      rozsdamentes acél
tölcsér típusa:                                                         fém
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        nincs
vízbekötést igényel:                                                        nem
víznyomás (kPa): -
vízcső átmérője (in):                                                        -
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     15
programozható:                                                              nem 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 2,2
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50

CQ100TM • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, MEGA GOLD M 
+ 2,5L HŐTÁROLÓS HORDÓ
COFFEE QUEEN ORIGINAL2 A2 (FR) + 1,9L THERMOS, 1PC

CQ100MGM • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel. 
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült. 
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,5L-es
Hőtárolós Hordóba kerül.
- A Hőtárolós Hordó jelzőcsíkot tartalmaz, amin 
keresztül nyomonkövethető a benne lévő kávé
mennyisége.
- Tökéletes választás közepes forgalmú helyekre, 
mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, 
hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egymástól elkülönül. 
- Az ár 1db Hőtárolós Hordót tartalmaz. 



CQ100MGM • Nettó ár: 155.906,-Ft • Bruttó ár: 198.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQOF0MEGAM00
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        9,6
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
teljesítmény fűtéskor (W):                                           2200
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         39,0
magasság (cm):                                                         64,0
tömeg (kg):                                                       11,5
térfogat (m3):                                                              0,05
felület:                                                      rozsdamentes acél
t ö l c s é r  t í p us a :                                                f ém 
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        -
vízbekötést igényel:                                                        nem
víznyomás (kPa): -
vízcső átmérője (in):                                                        -
bemeneti vízhőfok (0C):                                                    15
programozható:                                                              nem 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                             közepes
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 2x300ml -2,5
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         19
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              63



BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, THERMAL
BUNN THERMAL CARAFE1 CWA-TC (FR)

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető
be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal 
beiindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér SplashGuard kialakítása 
megakadályozza az esetleges forró gőz kiáramlását 
és az ebből következő sérülést.
- 21,6cm magas Hőtárolós v. Deluxe Hőtárolós 
Kiöntő helyezhető a főzőtölcsér alá. 
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, 
mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, 
hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egymástól elkülönül. (Pl. iroda 
konyha és tárgyalóterem)
- A Hőtárolós és a Deluxe Hőtárolós Kiöntő külön 
kapható. 

BN100TH • Nettó ár: 195.276,-Ft • Bruttó ár: 248.000,-Ft



BN100TH • Nettó ár: 195.276,-Ft • Bruttó ár: 248.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 23001.0067
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        8,9-9,5
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
tel jesítmény fűtéskor (W):                                     1900-2300
szélesség (cm):                                                         22,9
mélység (cm):                                                         47,0
magasság (cm):                                                         45,5
tömeg (kg):                                                       13,61
térfogat (m3):                                                              0,134
felület:                                                      rozsdamentes acél
tölcsér típusa:                                               fekete műanyag 
filter típus:                                                            Regular
melegítő felület száma (db):                                                        nincs
vízbekötést igényel:                                                        nem
víznyomás (kPa): -
vízcső átmérője (in):                                                        -
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     15
programozható:                                                              nem 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    4,5 - 5
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 1,9
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         22,0
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              67



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, THERMOS A 
+ 2,2L TERMOSZ
COFFEE QUEEN ORIGINAL1 THERMOS A (FR) + 2,2L THERMOS

CQ100TA • Nettó ár: 195.276,-Ft • Bruttó ár: 248.000,-Ft

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel. 
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült. 
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,2L-es
Termoszba kerül.
-Digitális kijelző, szabályozható főzési mennyiség, 
és hangjelzés a kávé elkészültekor. 
- A Termosz jelzőcsíkot tartalmaz, amin keresztül 
nyomonkövethető a benne lévő kávé mennyisége.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, 
mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, 
hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egymástól elkülönül. 
- Az ár 1db Termoszt tartalmaz. 



gyártói cikkszám:                                                 MQOFTHERMOSA
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        9,6
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
teljesítmény fűtéskor (W):                                           2200
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         46,0
magasság (cm):                                                         54,5
tömeg (kg):                                                       7,8
térfogat (m3):                                                              0,05
felület:                                                      rozsdamentes acél
tölcsér típusa:                                                         fém
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        nincs
vízbekötést igényel:                                                        igen
víznyomás (kPa): 138-621
vízcső átmérője (in):                                                        1/2
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     15
programozható:                                                              igen 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 2,2
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50

CQ100TA • Nettó ár: 195.276,-Ft • Bruttó ár: 248.000,-Ft



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, 
MEGAGOLD A + 2,5L HŐTÁROLÓS HORDÓ
COFFEE QUEEN ORIGINAL1 MEGAGOLD A (FR) + 2,5L SERVING
STATION

CQ100MGA • Nettó ár: 195.276,-Ft • Bruttó ár: 248.000,-Ft

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel. 
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült. 
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,5L-es
Hőtárolós Hordóba kerül.
-Digitális kijelző, szabályozható főzési mennyiség, 
és hangjelzés a kávé elkészültekor.
- A Hőtárolós Hordó jelzőcsíkot tartalmaz, amin 
keresztül nyomonkövethető a benne lévő kávé
mennyisége.
- Tökéletes választás közepes forgalmú helyekre, 
mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, 
hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a 
felszolgálási terület egymástól elkülönül. 
- Az ár 1db Hőtárolós Hordót tartalmaz. 



CQ100MGA • Nettó ár: 195.276,-Ft • Bruttó ár: 248.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQOF0MEGAA00
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        9,6
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
teljesítmény fűtéskor (W):                                           2200
szélesség (cm):                                                         20,5
mélység (cm):                                                         39,0
magasság (cm):                                                         64,0
tömeg (kg):                                                       12,5
térfogat (m3):                                                              0,05
felület:                                                      rozsdamentes acél
t ö l c s é r  t í p us a :                                                f ém 
filter típus:                                                            Filter
melegítő felület száma (db):                                                        -
vízbekötést igényel:                                                        igen
víznyomás (kPa): 138-621
vízcső átmérője (in):                                                        1/2
bemeneti vízhőfok (0C):                                                    15
programozható:                                                              igen 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                             közepes
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 2x300ml -2,5
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         19
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              63



BN100SW • Nettó ár: 297.638,-Ft • Bruttó ár: 378.000,-Ft

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Állandó vízbekötéssel működik. 
- Hordozható méretű és tömegű.
- A gourmet tölcsér SplashGuard kialakítása megakadályozza 
az esetleges forró gőz kiáramlását és az ebből következő sérülést.
- A BrewMETER funkció 3 féle pulzáló vízsugár főzési mód beállítását 
teszi lehetővé. 
- A programozás ill. a főzési ciklus pillanatnyi helyzetét ledek mutatják.
- A SmarWAVE technológia jelentősen megnöveli a forró víz 
turbulenciáját a tölcsérben.
- Az készülék aktuális állapotát (főzésre kész, melegít, főz) led mutatja.   
- Mind a Hőtárolós v. Deluxe Hőtárolós Kiöntő (a tálca kihúzásával) 
és a 2,5L-es Termosz elhelyezhető (a lábak kiengedésével) a gourmet
főzőtölcsér alá. 
- A gourmet tölcsér nagyobb mennyiségű (kb.70-75g) őrölt kávé
behelyezését is lehetővé teszi.
- A főzési időn kívül egy energiatakarékos üzemmód csökkenti 
a víztartályban lévő víz hőmérsékletét.
- Egy automatizmus kizárja, hogy a főzés hideg vízzel induljon.
- Az új 17 lyukat tartalmazó sprayfej maximalizálja a forró víz 
egyenletes elosztását.   
- Egy forró víz csapot is tartalmaz pl. tea készítéséhez.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint 
pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület 
egymástól elkülönül. 
- A Hőtárolós, a Deluxe Hőtárolós Kiöntő és a Termosz külön kapható. 

BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, SMARTWAVE
BUNN SMARTWAVE THERMAL SPECIALITY1, (FCG)



BN100SW • Nettó ár: 297.638,-Ft • Bruttó ár: 378.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 39900.0017
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        8,3-9,0
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
tel jesítmény fűtéskor (W):                                     1800-2200
szélesség (cm):                                                         24,6
mélység (cm):                                                         43,7
magasság (cm):                                                         47,5
tömeg (kg):                                                       11,57
térfogat (m3):                                                              0,172
felület:                                                      rozsdamentes acél
tölcsér típusa:                                               gourmet/fém 
filter típus:                                                            C Gourmet
melegítő felület száma (db):                                                        nincs  
vízbekötést igényel:                                                           igen     
víznyomás (kPa): 138-621
vízcső átmérője (in):                                                        1/4
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     15
programozható:                                                              igen 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    4,5-5
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 1,9-2,5
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15,0
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50



BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, ICBA
BUNN BREWWISE1 ICBA (FG)

BN100ICBA • Nettó ár: 376.378,-Ft • Bruttó ár: 478.000,-Ft

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Állandó vízbekötéssel működik. 
- Hordozható méretű és tömegű.
- A gourmet tölcsér SplashGuard kialakítása megakadályozza 
az esetleges forró gőz kiáramlását és az ebből következő sérülést.
- A BrewWISE funkció többféle előfőzési és pulzáló vízsugár főzési 
mód beállítását teszi lehetővé, az optimális ízkinyerés érdekében. 
A beállítást az easy pulse kijelző mutatja. 
- A BUNNLink programmal is kompatibilis. 
- A programozás ill. a főzési ciklus pillanatnyi helyzetét egy 
angol/spanyol nyelvű digitális kijelző mutatja. 
- A három főzés típust beállító nyomógomb segítségével 
3 különböző főzési karakterisztika állítható be.
- A két főzési mennyiséget beállító gomb segítségével kétféle főzési 
mennyiség (fél és teli) állítható be. 
- Mind a 2,5L-es Termosz és a 3,8L-es Hőtárolós Hordó (a tartó
Lábazat nélkül) elhelyezhető a gourmet főzőtölcsér alá. 
- A gourmet tölcsér nagyobb mennyiségű őrölt kávé
behelyezését teszi lehetővé.
- A főzési időn kívül egy energiatakarékos üzemmód csökkenti 
a víztartályban lévő víz hőmérsékletét.
- Egy forró víz csapot is tartalmaz pl. tea v. forró leves készítéséhez.
- Tökéletes választás a közepes forgalmú helyekre, mint pl. 
éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület 
egymástól elkülönül. 
- A Termosz, a Hőtárolós Hordó és a Lábazat külön kapható. 



BN100ICBA • Nettó ár: 376.378,-Ft • Bruttó ár: 478.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 36600.0001
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        11,0-12,0
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
tel jesítmény fűtéskor (W):                                     2400-2900
szélesség (cm):                                                         25,4
mélység (cm):                                                         50,5
magasság (cm):                                                         66,5
tömeg (kg):                                                       21,30
térfogat (m3):                                                              0,2
felület:                                                      rozsdamentes acél
tö lcsér t ípusa:                                               smart/fém 
filter típus:                                                            Gourmet
melegítő felület száma (db):                                                        nincs  
vízbekötést igényel:                                                           igen     
víznyomás (kPa): 138-621
vízcső átmérője (in):                                                        3/8
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     15
programozható:                                                              igen 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    4,5-5
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   közepes
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 2,5-3,8
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         35,0
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              116



CQ100ST • Nettó ár: 785.827,-Ft • Bruttó ár: 998.000,-Ft

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, 
SC1 TORONY + 5L HŐTÁROLÓS HORDÓ
COFFEE QUEEN SC1 SINGLE TOWER (FR) + 5L SERVING STATION

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel. 
- Fix helyre telepítése javasolt.
- A tölcsér műanyagból készült. 
- A frissen főzött kávé közvetlenül a jólszigetelő 5L-es
Hőtárolós Hordóba kerül, amelyben a kávé hőmérséklete 
mindössze 10C-t csökken óránként, megőrizve így a kávé
kiváló ízét és aromáját.
- Automatikus víz utántöltés, digitális kijelző, szabályozható
főzési mennyiség és hangjelzés a kávé elkészültekor. 
- A Hőtárolós Hordó praktikus nyomós csapot és  jelzőcsíkot 
tartalmaz, amin keresztül nyomonkövethető a benne lévő kávé
mennyisége.
- Az oldalsó fülek segítségével a teli Hordó könnyen a 
felszolgálás helyére vihető.
- Forróvíz kivezető csapot is tartalmaz, pl. tea főzéshez.
- Tökéletes választás nagy forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-
nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási 
terület egymástól elkülönül. 
- Az ár 1db Hőtárolós Hordót tartalmaz. 



CQ100ST • Nettó ár: 785.827,-Ft • Bruttó ár: 998.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQBF0TOWERSI
feszültség (V):                                                          380-400
áramfelvétel (A):                                                        22
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        3 
teljesítmény fűtéskor (W):                                           9000
szélesség (cm):                                                         55,1
mélység (cm):                                                         50,0
magasság (cm):                                                         95,0
tömeg (kg):                                                       41,0
térfogat (m3):                                                              0,26
felület:                                                      rozsdamentes acél
tö lcsér  t ípusa:                                               műanyag 
filter típus:                                                            Filter C 
melegítő felület száma (db):                                                        -
vízbekötést igényel:                                                        igen
víznyomás (kPa): 138-621
vízcső átmérője (in):                                                        1/2
bemeneti vízhőfok (0C):                                                    15
programozható:                                                              igen 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                             nagy
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 2,5 v. 5
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         30
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              100



CQ100PR • Nettó ár: 1.173.228,-Ft • Bruttó ár: 1.490.000,-Ft

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ, PREZZO
COFFEE QUEEN PREZZO

FR
EN

CH
PR

ES
S!

GAZDAG ÍZVILÁG
A French press filteres technológia a kávékészítés egyik 
legelegánsabb módja. Sokak szerint így készíthető a legjobb 
ízű friss, filteres kávé. 
A PREZZO filteres kávéfőző kétféle kávét (pl. koffein 
tartalmú vagy koffein mentes) tud frissen őrölni. Mindig 
a beállított erősségnek megfelelő mennyiség kerül a 
beépített filterbe. A kávépárnán átpréselt forró vízzel pedig 
a lehető legjobb ízű kávé készül, kioldva az őrlemény teljes 
íz és aroma világát.
A készülék tökéletes kávézókban, éttermekben, irodákban 
és bármely olyan helyszínen, ahol nagymennyiségű, 
tökéletes minőségű filteres kávéra van szükség.

– Kétféle pörkölt, szemes kávé tároló
– Két őrlő
– Vízbekötést igényel, 5 literes víztartály 
– Nyomógombos vezérlőpanel
– Maximum 24cm magas pohár v. kiöntő helyezhető alá. 



CQ100PR • Nettó ár: 1.173.228,-Ft • Bruttó ár: 1.490.000,-Ft

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ, PREZZO
COFFEE QUEEN PREZZO

FR
EN

CH
PR

ES
S!

A Coffee Queen PREZZO egy teljesen automata, French press
technológiát alkalmazó készülék. Gombnyomásra, a beállított 
mennyiségű, frissen darált kávét méri ki a filterbe és készíti el 
a friss, illatos, gőzölgő filteres kávét. Az állítható csepptálca 24cm
magasságig teszi lehetővé, különböző poharak és kiöntők 
behelyezését. 
A készülék négyféle előreprogramozott menüpontnak megfelelő
kitűnő, friss kávét tud főzni 3dl-től 1,85L-es mennyiségig.
Két szemeskávé tartót tartalmaz, amely két eltérő típusú pörkölt 
kávéból történő választást tesz lehetővé (pl. koffein tartalmú és 
koffeinmentes).
A készülék közvetlenül a kifolyó nyílás alá helyezett pohárba 
vagy kiöntőbe készíti el a frissen főzött, különleges minőségű
és ízű filteres kávét. Ezen kívül forróvíz csapot is tartalmaz, 
amely pl. tea készítésre használható. 

A megfelelő hőmérséklet, a megfelelő mennyiségű víz, 
a megfelelő finomságra darált és kimért kávépárna. 
A PREZZO-val mindig azonos, kitűnő minőségű kávé készíthető, 
függetlenül attól, hogy ki nyomja meg a vezérlő gombot!



CQ100PR • Nettó ár: 1.173.228,-Ft • Bruttó ár: 1.490.000,-Ft

gyártói cikkszám:                                                 MQF0PREZZO21
feszültség (V):                                                          220-240
áramfelvétel (A):                                                        9,6
frekvencia (Hz):                                                50/60
fázisok száma (db):                                                        1 
teljesítmény fűtéskor (W):                                             2200
szélesség (cm):                                                         29,3
mélység (cm):                                                         53,2
magasság (cm):                                                         87,8
tömeg (kg):                                                       45,0
térfogat (m3):                                                              0,14
felület:                                                      szinterezett acél
tölcsér típusa:                                                    beépített 
filter típus:                                                            beépített
melegítő felület száma (db):                                                        nincs  
vízbekötést igényel:                                                           igen     
víznyomás (kPa): 138-621
vízcső átmérője (in):                                                        3/8
bemeneti vízhőfok (0C):                                                     15
programozható:                                                              igen 
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):                             20-25
főzési idő (kb. perc):                                                    1-7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:                                   közepes
max. egyszeri főzési mennyiség (L):                                                 1,8
egy óra alatt elkészíthető max. kávémennyiség (L):                                         15,0
egy óra alatt elkészíthető kávémennyiség (3dl-es pohár)                              50



PAPÍR FILTEREK



Jóminőségű, sűrű szövésű papírfilter. 
A forróvíz könnyen átfolyik rajta, miközben 
tökéletesen átmossa a kávészemcséket.

A speciális papír alkalmazása optimális íz, 
aroma kivonást eredményez.  

A szűrő kialakítása (többek között a lapos 
alj, ami a BUNN találmánya) biztosítja, hogy 

a vízsugár hatására nem omlik össze 
és a kávéágy nem halmozódik fel 
egyhelyen, hanem főzés közben 

egyenletesen szétterül a filter 
(és a tölcsér) falán. Klórmentes 

technológiával (ECF) készül, Kanadában.
Méretek (ÁtmérőxMag. - cm): 24,8x7

BUNN PAPÍR FILTER, REGULAR*
BUNN PAPER FILTER, REGULAR
BN200FR • Nettó ár: 7,09Ft • Bruttó ár: 9,-Ft

BUNN PAPÍR FILTER, GURMÉ*
BUNN PAPER FILTER, GOURMET
BN200FG • Nettó ár: 17,32Ft • Bruttó ár: 22,-Ft

BUNN PAPÍR FILTER, C GURMÉ*
BUNN PAPER FILTER, C GOURMET
BN200FCG • Nettó ár: 17,32Ft • Bruttó ár: 22,-Ft

*50db-os csomagban, amit kérésre megbontunk



Jóminőségű, sűrű szövésű papírfilter. 
A forróvíz könnyen átfolyik rajta, miközben 
tökéletesen átmossa a kávészemcséket.

A speciális papír alkalmazása optimális íz, 
aroma kivonást eredményez.  

A szűrő kialakítása biztosítja, hogy 
a vízsugár hatására nem omlik össze 

és a kávéágy nem halmozódik fel 
egyhelyen, hanem főzés közben 

egyenletesen szétterül a filter 
(és a tölcsér) falán. Klórmentes 

technológiával (ECF) készül, 
Svédországban.

Méretek (ÁtmérőxMag. - cm): 24,8x7

COFFEE QUEEN PAPÍR FILTER*
COFEE QUEEN PAPER FILTER
CQ200F • Nettó ár: 8,66Ft • Bruttó ár: 11,-Ft

*50db-os csomagban, amit kérésre megbontunk

COFFEE QUEEN PAPÍR FILTER, C*
COFEE QUEEN PAPER FILTER, C
CQ200FC • Nettó ár: 9,45Ft • Bruttó ár: 12,-Ft



PROFESSZIONÁLIS FILTERES 
KÁVÉFŐZŐ TARTOZÉKOK



Az Üveg Kiöntő Melegítő a legjobb választás azokban az esetekben, 
ha a főzés és a felszolgálás helye távolabb esik egymástól. 
A frissen főzőtt kávé illata, a kávéval teli üveg kiöntő látványa 
plusz forgalmat generál. 

A kávét frissen, forrón és azonnal felszolgálhatóan tartja!

A két Kiöntő melegítésére alkalmas készülék, be/ki kapcsolók segítségével, 
külön-külön melegítik és tartják optimális hőmérsékleten a jobb, illetve bal 
oldali sütőlapokra helyezett Üveg Kiöntőket.
Méretek (SzélxMélys.xMag. - cm): 36,8x19,1x6,6
220-240V, 7,8A, 1800W

BUNN ÜVEG KIÖNTŐ MELEGÍTŐ2
BUNN CAFFEE DECANTER WARMER WX2A
BN300CDW • Nettó ár: 33.465,-Ft • Bruttó ár: 42.000,-Ft



Ez a magas minőségű, hő- és karcálló, feszültségmentesített, 
laboratóriumi üvegből készült Üveg Kiöntő hosszú éveken keresztüli, 

folyamatos alkalmazásra készült. A fekete műanyag kiöntő száj és nyél 
a koffeintartalmú kávét jelzi, a koffeinmentes tárolására a narancssárga 

nyelűt javasoljuk (később lesz kapható).
A kiöntő száj kialakítása gyors és cseppmentes, kényelmes kiöntést tesz 

lehetővé, a geometriai forma tökéletesen kiegyensúlyozott. 
A gyártás során alkalmazott üveg és műanyag az NSF* standard szerinti, 
amely az élelmiszerek (pl. forró italok) felszolgálására felhasznált anyagok 

minőségét szabályozza. Az élelmiszeripari szabványnak megfelelő
műanyag és az üveg csatlakozása kiemelkedő mérnöki munka, így nincs 

szükség tömítésre vagy szorító gyűrűre. 
1,9L űrtartalmú.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):16,2x17,6x21,6

*National Sanitation Foundation - Nemzeti Élelmiszeripari Eszközök Biztonságának Alapítványa

BUNN ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE*), 1,9L
BUNN GLASS DECANTER, (BLACK), 1,9L
BN300GDB • Nettó ár: 2.677,-Ft • Bruttó ár: 3.400,-Ft
*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt



Ez a magas minőségű, hő- és karcálló, feszültségmentesített, 
laboratóriumi üvegből készült Üveg Kiöntő hosszú éveken keresztüli, 

folyamatos alkalmazásra készült. A fekete műanyag kiöntő száj és nyél 
a koffeintartalmú kávét jelzi, a koffeinmentes tárolására a narancssárga 

nyelűt javasoljuk (később lesz kapható).
A kiöntő száj kialakítása gyors és cseppmentes, kényelmes kiöntést tesz 

lehetővé, a geometriai forma tökéletesen kiegyensúlyozott. 
Az élelmiszeripari szabványnak megfelelő műanyag és az üveg 

csatlakozása kiemelkedő mérnöki munka, így nincs szükség tömítésre 
vagy szorító gyűrűre. 

1,8L űrtartalmú.
Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):16,2x17,6x21,6

COFFEE QUEEN ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE), 1,8L
COFFEE QUEEN GLASS DECANTER, (BLACK), 1,8L
CQ300GDB • Nettó ár: 5.827,-Ft • Bruttó ár: 7.400,-Ft
*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt



BUNN ÜVEG KIÖNTŐ, EASY (FEKETE), 1,9L
BUNN EASY POUR DECANTER, (BLACK), 1,9L
BN300EPDB • Nettó ár: 9.291,-Ft • Bruttó ár: 11.800,-Ft
*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

Ez a magas minőségű, hő- és karcálló, feszültségmentesített, 
laboratóriumi üvegből készült Üveg Kiöntő hosszú éveken keresztüli, 

folyamatos alkalmazásra készült. A fekete műanyag kiöntő száj és nyél 
a koffeintartalmú kávét jelzi, a koffeinmentes tárolására a narancssárga 
nyelűt javasoljuk (később lesz kapható). A kiöntő száj kialakítása gyors 
és cseppmentes, kényelmes kiöntést tesz lehetővé, a geometriai forma 

tökéletesen kiegyensúlyozott. 
A Kiöntő alsó része, magas minőségű, hatékonyan melegíthető, 

rozsdamentes acélból készült, 
A gyártás során alkalmazott üveg és műanyag az NSF* standard szerinti, 
amely az élelmiszerek (pl. forró italok) felszolgálására felhasznált anyagok 

minőségét szabályozza. Az élelmiszeripari szabványnak megfelelő
műanyag-üveg és fém-üveg csatlakozása kiemelkedő mérnöki munka, 

így nincs szükség tömítésre vagy szorító gyűrűre. 1,9L űrtartalmú. 
Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):17,4x17,7x22,6

*National Sanitation Foundation - Nemzeti Élelmiszeripari Eszközök Biztonságának Alapítványa





BUNN FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE), 1,9L
BUNN THERMAL CARAFE, SST, (BLACK), 1,9L
BN300TCB • Nettó ár: 15.354,-Ft • Bruttó ár: 19.500,-Ft
*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

Rozsdamentes acélból készült, 1,9L űrtartalmú
Hőtárolós Kiöntő (termosz), amely a főzött kávét 

hosszú ideig (akár három órán keresztül is) 
forrón és frissen tartja. 

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti 
szuper-vákuum megakadályozza a kávé kihűlését. 

A csavaros kialakítású zárófedél furata 
lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül 

a Hőtárolós Kiöntőbe folyjon. 
Figyelem: a Hőtárolós Kiöntő nem melegíthető! 

A THERMAL és a SMART WAVE főzőkhöz 
alkalmazható, de a VP17-2-höz is, amennyiben a 

melegítőlap nem kerül bekapcsolásra.
Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):16,8x18x21,9



BUNN FÉM TERMOSZ, 2,5L
BUNN LEVER ACTION AIRPOT, 2,5L
BN300LAA • Nettó ár: 18.898,-Ft • Bruttó ár: 24.000,-Ft

Rozsdamentes acélból készült, 2,5L űrtartalmú
Fém Termosz, amely a főzött kávét hosszú

ideig (akár hat órán keresztül is) 
forrón és frissen tartja. 

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti 
szuper-vákuum megakadályozza a kávé

kihűlését. 
A zárófedél kialakítása lehetővé teszi, hogy a 
kávé közvetlenül a Fém Termoszba folyjon. 

Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá
teszi szállodák, irodák és rendezvények alatti 

alkalmazásra. 
Figyelem: a Fém Termosz nem melegíthető! 

A SMART WAVE főzőhöz 
alkalmazható.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):
16,3x37x23



Rozsdamentes acélból készült, 1,9L űrtartalmú
Hőtárolós Kiöntő (termosz), amely a főzött kávét 

hosszú ideig (akár három órán keresztül is) 
forrón és frissen tartja. 

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti 
szuper-vákuum megakadályozza a kávé

kihűlését. 
A csavaros kialakítású zárófedél furata 
lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül 

a Hőtárolós Kiöntőbe folyjon. 
Figyelem: a Hőtárolós Kiöntő nem melegíthető! 

A THERMOS OFFICE főzőhöz alkalmazható, de 
az M1 és M2-höz is, amennyiben a  melegítőlap 

nem kerül bekapcsolásra.
Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel -

cm):16,8x18x21,9

COFFEE QUEEN FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE), 1,9L
COFFEE QUEEN THERMOS OFFICE, (BLACK), 1,9L
CQ300TOB • Nettó ár: 25.197,-Ft • Bruttó ár: 32.000,-Ft
*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt



COFFEE QUEEN FÉM TERMOSZ, 2,2L
COFEE QUEEN AIRPOT THERMOS, 2,2L
CQ300ATB • Nettó ár: 29.137,-Ft • Bruttó ár: 37.000,-Ft

Rozsdamentes acélból készült, 2,2L űrtartalmú
Fém Termosz, amely a főzött kávét hosszú

ideig (akár hat órán keresztül is) 
forrón és frissen tartja. 

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti 
szuper-vákuum megakadályozza a kávé

kihűlését. 
A zárófedél kialakítása lehetővé teszi, hogy a 
kávé közvetlenül a Fém Termoszba folyjon. 

Elöl, a kávé szintjét jelző csík található. 
Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá
teszi szállodák, irodák és rendezvények alatti 

alkalmazásra. 
Figyelem: a Fém Termosz nem melegíthető! 

A THERMOS M és THERMOS A főzőkhöz 
alkalmazható.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):16,3x37x23



BUNN DELUXE FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE), 1,9L
BUNN DELUXE THERMAL CARAFE, SST, (BLACK), 1,9L
BN300DTCB • Nettó ár: 33.071,-Ft • Bruttó ár: 42.000,-Ft
*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

Rozsdamentes acélból készült, 1,9L űrtartalmú
Deluxe Hőtárolós Kiöntő (termosz), 

amely a főzött kávét hosszú ideig (akár négy 
órán keresztül is) forrón és frissen tartja. 

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti 
szuper-vákuum megakadályozza a kávé

kihűlését. A Deluxe Kiöntő kb. 30%-al
hosszabb ideig tartja melegen a kávét, 

mint az alap, olcsóbb változat. 
A csavaros kialakítású zárófedél furata 
lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül 

a Deluxe Hőtárolós Kiöntőbe folyjon. 
Figyelem: a Hőtárolós Kiöntő nem melegíthető!

A THERMAL és a SMART WAVE főzőkhöz 
alkalmazható, de a VP17-2-höz is, amennyiben 

a melegítőlap nem kerül bekapcsolásra.
Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):16,3x23x21



COFFEE QUEEN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, 2,5L
COFFEE QUEEN, SERVING STATION, 2,5L
CQ300SS25 • Nettó ár: 56.693,-Ft • Bruttó ár: 72.000,-Ft

Festett acél falú, 2,5L űrtartalmú Fém Hőtárolós 
Hordó,  amely a főzött kávét hosszú ideig 

(akár négy órán keresztül is) forrón és frissen tartja. 
A csúcstechnológiájú kialakítás megakadályozza 

a kávé kihűlését. 
A zárófedél szerkezete lehetővé teszi, hogy a kávé

közvetlenül a Fém Hőtárolós Hordóba folyjon. 
Az első oldalán a kávé aktuális szintje jól követhető. 
A csap gyors átfolyású, a Hordó könnyen kiüríthető
és tisztítható. A Hordóból az Üveg és a Fém Kiöntő, 

illetve a kávés poharak is könnyen feltölthetők. 
Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá teszi 

szállodák, irodák és rendezvények alatti 
alkalmazásra. 

Lábazattal együtt kapható. 
Figyelem: a Fém Hőtárolós Hordó nem melegíthető! 

A MEGAGOLD M és MEGAGOLD A főzőkhöz 
alkalmazható.  

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-csappal -
cm):23x52x32,3



COFFEE QUEEN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, 5L
COFFEE QUEEN, SERVING STATION, 5L
CQ300SS5 • Nettó ár: 100.000,-Ft • Bruttó ár: 127.000,-Ft

Festett acél falú, 5L űrtartalmú Fém Hőtárolós Hordó,  
amely a főzött kávét hosszú ideig 

(akár négy órán keresztül is) forrón és frissen tartja. 
A csúcstechnológiájú kialakítás megakadályozza 

a kávé kihűlését. 
A zárófedél szerkezete lehetővé teszi, hogy a kávé

közvetlenül a Fém Hőtárolós Hordóba folyjon. 
Az első oldalán a kávé aktuális szintje jól követhető. 
A csap gyors átfolyású, a Hordó könnyen kiüríthető
és tisztítható. A Hordóból az Üveg és a Fém Kiöntő, 

illetve a kávés poharak is könnyen feltölthetők. 
Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá teszi 

szállodák, irodák és rendezvények alatti 
alkalmazásra. 

Lábazattal együtt kapható. 
Figyelem: a Fém Hőtárolós Hordó nem melegíthető! 

A SINGLE TOWER főzőhöz alkalmazható.  
Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-csappal -

cm):23x62x32,3



BUNN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, 3,8L
BUNN TF SERVER DSGB, BASELESS, SST, 3,8L
BN300TFS • Nettó ár: 113.386,-Ft • Bruttó ár: 144.000,-Ft

Rozsdamentes acél falú, 3,8L űrtartalmú Fém Hőtárolós 
Hordó,  amely a főzött kávét hosszú ideig 

(akár négy órán keresztül is) forrón és frissen tartja. 
A csúcstechnológiájú kialakítás megakadályozza 

a kávé kihűlését. 
A zárófedél szerkezete lehetővé teszi, hogy a kávé

közvetlenül a Fém Hőtárolós Hordóba folyjon. 
A digitális kijelző angol nyelven mutatja a kávé aktuális 

szintjét és négy óráig (percenként) számolja 
a készítéstől eltelt időt.

A csap gyors átfolyású, a Hordó könnyen kiüríthető
és tisztítható. A Hordóból az Üveg és a Fém Kiöntő

is könnyen feltölthető. 
Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá teszi 

szállodák, irodák és rendezvények alatti alkalmazásra. 
Csak a Lábazattal együtt ajánlott a működtetése.

4db AAA elemmel működik, amelyet külön 
megvásárolható (a kijelző az elem kimerülését is mutatja). 

Figyelem: a Fém Hőtárolós Hordó nem melegíthető! 
Az ICBA főzőhöz alkalmazható.  

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-csappal - cm):23x32x32,3



A Fém Hőtárolós Hordó lábazata. 
Könnyen csatlakoztatható a Hordóhoz 

és a kiöntőcsapnak 
18cm magasságot biztosít, 

így a gyors kávé kiszolgálás alapvető
eszköze.

A beépített csepptálca könnyen 
és gyorsan tisztítható. 

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-tálcával - cm):
23,5x24,7x33

BUNN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, LÁBAZAT
BUNN TF SERVER STAND 
BN300DTFSSB • Nettó ár: 26.772,-Ft • Bruttó ár: 34.000,-Ft



COFFEE QUEEN TARTÓSZEKRÉNY PREZZO-HOZ, 
HULLADÉKTÁROLÓVAL,
COFFEE QUEEN BASE CABINET BLACK WITH WASTE FUNNEL
CQ300SBC • Nettó ár: 173.288,-Ft • Bruttó ár: 220.000,-Ft

A PREZZO filteres kávéfőzőhöz 
készül. A tetejére helyezhető a gép, 
a szekrényben pedig tartalék pohár 

és pohárfedő polcok, valamint 
hulladéktároló beépítésére van 

lehetőség.



COFFEE QUEEN FIZETŐ RENDSZER, PREZZO-HOZ
COFFEE QUEEN PAYMENT SYSTEM FOR PREZZO
CQ300PS • Nettó ár: érdeklődjön   • Bruttó ár: érdeklődjön

A PREZZO filteres kávéfőzőhöz  
készpénzes vagy kártyás fizetési 

rendszer is csatlakoztatható.

A részletekről érdeklődjön 
a forgalmazónál.



VÍZCSATLAKOZTATÓ KÉSZLETEK, VÍZSZŰRŐK



A VÍZCSATLAKOZTATÓ KÉSZLETEK 
A HÁLÓZATI VÍZFORRÁSRÓL 

ÜZEMELTETETT KÉSZÜLÉKEKHEZ 
SZÜKSÉGESEK.

A VÍZSZŰRŐK BIZTOSÍTJÁK 
A MEGFELELŐEN LÁGY VIZET, AMI 

A TÖKÉLETES ÍZŰ KÁVÉ ALAPFELTÉTELE. 
(CSAK A HÁLÓZATHOZ CSATLAKOZTATOTT GÉPEKHEZ 

KAPHATÓK) 

A TERMÉKEK RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDJÖN 
A KÉPVISELŐNÉL.



ELDOBHATÓ TERMÉKEK



AZ ELDOBHATÓ TERMÉKEK LISTÁJA 
A FILTERKAVE.COM

WEBOLDALON MEGTEKINTHETŐ



ELŐRECSOMAGOLT KÁVÉK



EDLW KÁVÉ1, 55g – 1 CSOMAG + 1DB FILTER AJÁNDÉK
EDLW COFFE1, 55g – 1pack + 1pc FILTER FOR FREE

- 55g, közepesre őrölt, francia 
pörkölésű kávé
- aromazáró fóliatasakban
- 100% arabica keverék, 
a legjobb dél amerikai, afrikai és 
ázsiai termőhelyekről.
- kézműves technológiával készült 
- 1,9L filteres kávé készítéséhez
- az egységdoboz 25cs kávét 
tartalmaz, amit igény szerint 
megbontunk

EDLW100KV1

7.127,-Ft/kgBruttó ár:5.612,-Ft/kgNettó ár:

392,-Ft/csBruttó ár:309,-FtNettó ár:50db felett  (-20%)

8.018,-Ft/kgBruttó ár:6.314,-Ft/kgNettó ár:

441,-Ft/csBruttó ár:347,-Ft/csNettó ár:25-49db-ig (-10%)

8.909,-Ft/kgBruttó ár:7.015,-Ft/kgNettó ár:

490,-Ft/csBruttó ár:386,-Ft/csNettó ár:1-24db-ig



EDLW KÁVÉ2, 50g – 1 CSOMAG + 1DB FILTER AJÁNDÉK
EDLW COFFE2, 50g – 1pack + 1pc FILTER FOR FREE

- 50g, közepesre őrölt, francia 
pörkölésű kávé
- aromazáró fóliatasakban
- 85% arabica, 15% robusta keverék, 
a legjobb dél amerikai és ázsiai 
termőhelyekről
- kézműves technológiával készült 
- 1,9L filteres kávé készítéséhez
- az egységdoboz 25cs kávét 
tartalmaz, amit igény szerint 
megbontunk

EDLW100KV2

4.655,-Ft/kgBruttó ár:3.665,-Ft/kgNettó ár:

256-Ft/csBruttó ár:202,-FtNettó ár:50db felett  (-20%)

5.236,-Ft/kgBruttó ár:4.123,-Ft/kgNettó ár:

288,-Ft/csBruttó ár:227,-Ft/csNettó ár:25-49db-ig (-10%)

5.818,-Ft/kgBruttó ár:4.581,-Ft/kgNettó ár:

320,-Ft/csBruttó ár:252,-Ft/csNettó ár:1-24db-ig



EDLW KÁVÉ3, 55g – 1 CSOMAG + 1DB FILTER AJÁNDÉK
EDLW COFFE3, 55g – 1pack + 1pc FILTER FOR FREE

- KOFFEINMENTES
- 55g, közepesre őrölt, francia 
pörkölésű, koffeinmentes kávé
- aromazáró fóliatasakban
- 100% arabica keverék, 
a legjobb dél amerikai és ázsiai 
termőhelyekről
- kézműves technológiával készült 
- 1,9L filteres kávé készítéséhez
- az egységdoboz 25cs kávét 
tartalmaz, amit igény szerint 
megbontunk

EDLW100KV3

5.527,-Ft/kgBruttó ár:4.352,-Ft/kgNettó ár:

304,-Ft/csBruttó ár:239,-FtNettó ár:50db felett  (-20%)

6.218,-Ft/kgBruttó ár:4.896,-Ft/kgNettó ár:

342-Ft/csBruttó ár:269,-Ft/csNettó ár:25-49db-ig (-10%)

6.909,-Ft/kgBruttó ár:5.440,-Ft/kgNettó ár:

380,-Ft/csBruttó ár:299,-Ft/csNettó ár:1-24db-ig



ÜZLETI AJÁNLAT



• A BUNN VP17-2 gép egy hétre történő ingyenes 
kihelyezése, 5cs Kávé1 (100% arabica) és 5db Filter 
(kb. 10L kávé, ami 32db 3dl-es pohár kávé készítéséhez 
elegendő). 

• További kávé és filter (a kávé csomagokhoz ingyenes) 
a tesztidőszak alatt már rendelhető.

• Géprendelés: 50% előleg, 50% átvételkor.

• Ingyenes üzembehelyezés, oktatás.

• Két év garancia, esetleges meghibásodás javítása alatt 
cseregép.

• Később: 
– kávé rendelési szerződés aláírásakor ingyenes 

gépkihelyezés,
– kávé rendelési és gépbérleti szerződés. 

• Rendelje meg most ingyenes tesztergépünket!

TES
ZTE

R



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK



Kérdés: Vannak olyan filteres kávék, amik túlságosan hígak, 

a teához hasonlítanak inkább. Ez a kávé is ilyen?

Válasz: Nem. A filterkave.com által javasolt kávé (g) mennyiség 

felhasználása és az alkalmazott technológia a kanadai kávék 

testességét, ízvilágát eredményezi. Ezek jóval sűrűbb italok 

a sokak által ismert európai és a legtöbb egyesült államokbeli   

filteres kávénál. 

Kérdés: Nyitott kiöntő kancsóban mennyi ideig tárolható

a frissen főzött kávé, minőségromlás nélkül?

Válasz: A filterkave.com maximum 20-30 percig javasolja 

a nyitott kiöntő kancsóban történő tárolást.

Kérdés: A zárt termoszokban mennyi ideig tartható frissen 

a kávé?

Válasz: A filterkave.com által forgalmazott különböző hőtárolós 

kiöntőkben, termoszban, illetve hordóban, órákig friss marad a 

kávé.



Kérdés: Hogyan ajánlja a filterkave.com a kávé fogyasztását? 
Válasz: Az ajánlás: a frissen főzött kávét lehetőleg cukor nélkül kevés 
tejjel v. tejszínnel. (pl. 3dl kávéhoz 3-5ml, 4dl-hez 5-7ml tej v. tejszínt 
önteni.) Igazi kávérajongók cukor és tej nélkül is isszák.

Kérdés: A professzionális kávéfőzők mennyi energiát fogyasztanak? 
Válasz: Az átlagos energiafogyasztás 2-2100W/h. Üzemidőben
6-8L víz melegszik a tárolóban, hasonlóan egy hőtárolós villany 
bojlerhoz. A fűtési idő óránként csak néhány perc, ezért a fogyasztásuk 
állásidőben nem jelentős. A főzés után újramelegíti a vizet, ez kb. 3-6 
percig tart. 

Kérdés: Mennyi ideig tart a professzionális filteres kávéfőző felfűtése és 
a kiöntőnek megfelelő mennyiségű kávé megfőzése?
Válasz: A felfűtési idő általában 25-30 perc, az 1,9Lkávé főzési ideje 
pedig 4,5-6 perc.

Kérdés: Mi a javasolt elhelyezése a Professzionális Filteres 
Kávéfőzőknek? 
Válasz: Az irodákban,munkahelyeken éttermekben, pékségekben stb. 
általában az eszpresszó v. a kapszulás kávéfőzők mellé helyezik a 
22-25cm szélességű Professzionális Filteres Kávéfőzőt. Így mindenki 
ízlésének megfelelően választhat.





Kérdés: Maradhat-e bekapcsolva egész nap a professzionális 

filteres kávéfőző?

Válasz: Igen, de a normál üzemidőn kívül érdemes kikapcsolni. 

A nem automata szabályzású gépek esetében egy egyszerű

időkapcsoló beiktatásával könnyen szabályozható a be-ki 

kapcsolási időszak. Pl. egy pékség esetén nyitási idő előtt 

kb. fél órával bekapcsol, záráskor kikapcsol.  

Kérdés: Milyen típusú kávét isznak a kanadai kávéfogyasztók? 

(a filterkave.com által javasolt kávé sűrűsége a kanadai 

filterkávéhoz hasonlít leginkább) 

Válasz: A kanadai kávéfogyasztók felosztása:

53% filterkávé, 

25% kapszulás kávé, 

15% instant kávé és 

8% eszpresszó

típusú kávét iszik. (forrás www.caffeeassoc.ca, 2013)

Kérdés: Mennyi koffeint tartalmaz 3dl kávé?

Válasz: A 3dl filterkávé átlagos koffein tartalma (100% arabica

esetén) 110mg, ami egy eszpresszó koffein tartalmánál 

kb. 30%-al nagyobb – így intenzív élénkítő, teljesítményt fokozó

hatású. (a 15% robusta keverék esetén ennél kb. 10%-al nagyobb)
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