ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 2015
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%.
Prices include VAT 23%.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BARISTA
BARISTA ACCESSORIES

JOE FREX hts
ασημί / silver

JOE FREX htb
μαύρο / black

JOE FREX htr
κόκκινο / red

• Δυναμομετρική λαβή πατητηριού από αλουμίνιο σε ασημί, μαύρο και μελιτζανί χρώμα.
• Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ελέγχου της πίεσης που ρυθμίζεται από 8 έως 21 κιλά.
• Ύψος: 90 mm.
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού BF, BC, BKC.

ΛΑΒΕΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPER HANDLES

• Aluminum tamper handle in silver, black or aubergine color.
• Embodies automatic pressure check mechanism that is adjustable between 8 to 21 kilos.
• Automatic click and pressure adjustable between 8kg and 21kg.
• Height: 90 mm.
• Compatible with tamper bases BF, BC, BKC.
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• Μηχανισμός ρύθμισης πίεσης
• Pressure adjustment mechanism

69.90€
Joe Frex hts Λαβή Πατητηριού Δυναμομετρική Joe Frex htb Λαβή Πατητηριού Δυναμομετρική Joe Frex htr Λαβή Πατητηριού Δυναμομετρική
Joe Frex hts Tamper Handle Dynamometric
Joe Frex htb Tamper Handle Dynamometric
Joe Frex htr Tamper Handle Dynamometric

• Λαβή πατητηριού από ξύλο σφένδαμου και ξύλο
καρυδιάς.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άριστη εφαρμογή
στην παλάμη και σταθερό πάτημα.
• Έξυπνος συνδυασμός κομψών γραμμών και
λειτουργικότητας
• Ύψος: 70 mm.
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού BF, BC, BKC.
• Tamper handle made of maple wood and walnut wood.
• Ergonomically designed handle with perfect palm fit
and stable tamping.
• Smart combination of forms and function
• Height: 70 mm.
• Compatible with tamper bases BF, BC, BKC.

JOE FREX hea

JOE FREX hen

ξύλο καρυδιάς / walnut wood ξύλο σφένδαμου / maple wood

11.90€
Joe Frex hea Λαβή Πατητηριού
Joe Frex hea Tamper Handle

μαύρο / black

JOE FREX hpr
κόκκινο / red

JOE FREX hpw
λευκό / white

• Λαβή πατητηριού από αλουμίνιο.
• Βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε μοντέρνο γυαλιστερό χρώμα.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άριστη εφαρμογή στην παλάμη και σταθερό πάτημα.
• Ύψος: 70 mm.
• Συμβατή με τις βάσεις πατητηριού BF, BC, BKC.
• Tamper handle made of aluminum.
• Made of aluminum coated in modern shiny color.
• Ergonomically designed handle with perfect palm fit and stable tamping.
• Height: 70 mm.
• Compatible with tamper bases BF, BC, BKC.

10.90€
Joe Frex hps Λαβή Πατητηριού
Joe Frex hps Tamper Handle

Joe Frex hpr Λαβή Πατητηριού
Joe Frex hpr Tamper Handle

Joe Frex hpw Λαβή Πατητηριού
Joe Frex hpw Tamper Handle

ΛΑΒΕΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPER HANDLES

JOE FREX hps

Joe Frex hen Λαβή Πατητηριού
Joe Frex hen Tamper Handle
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BF 58
Επίπεδη / Flat

BC 58

Κοίλα / Curved

BF 58mm
• Επίπεδη βάση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι, σε διαφορετικές διαμέτρους που προσαρμόζεται σε όλες
τις λαβές πατητηριού.
• Επιλέξτε τη λαβή της αρεσκείας σας και προσαρμόστε σε αυτήν, τη βάση πατητηριού στην διάμετρο που
ταιριάζει στη δική σας μηχανή καφέ espresso.
• Διάμετρος mm: 53/54/55/57/58
• Stainless steel flat tamper base in different diameters which can be adjusted to all tamper handles.
• Choose the handle fancy and adjust to it the tamper base in diameter that fits to your espresso coffee machine.
• Diameter mm: 53/54/55/57/58

23.90€
Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø53mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø53mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø54mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø54mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø57mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø57mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø58mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø58mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø55mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø55mm

26.90€
Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø53,5 mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø53,5 mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø54,5 mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø54,5 mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø57,5 mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø57,5 mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø58,5 mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø58,5 mm

BC 58 mm

Joe Frex Βάση Πατητηριού BF Ø55,5 mm
Joe Frex Tamper Base BF Ø55,5 mm

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

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPER BASE

• Stainless steel, curved tamper base in 58mm diameter which can be adjusted to all tamper handles
• Choose the handle fancy and adjust to it the curve tamper base.
• Diameter: 58 mm
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24.70€
Joe Frex Βάση Πατητηριού BC Ø58 mm
Joe Frex Tamper Base BC Ø58mm

BKC 58mm

• Κοίλα βάση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Διαθέτει ενσωματωμένο, δαχτυλίδι από σιλικόνη για
προστασία της βάσης πατητηριού και του κλείστρου όταν
ο barista χτυπάει με αυτή το κλείστρο ώστε να επιτευχθεί
η ίση κατανομή του καφέ σε αυτό πριν το πάτημα.
• Stainless steel curved tamper base.
• With incorporated in the base silicon ring to protect
tamper base and portafilter when the barista knocks it
with tamper in order to distribute evenly the coffee at the
edges before tamping.

26.90€
Joe Frex Βάση Πατητηριού BKC Ø58 mm
Joe Frex Tamper Base BKC Ø58mm

BELOGIA CTI 210
• Πατητήρι με επίπεδη βάση, κατασκευασμένο εξ’ολοκλήρου
από ανοξείδωτο ατσάλι
• Λαβή σχεδιασμένη για να ταιριάζει εύκολα σε κάθε παλάμη
• Στιβαρή κατασκευή για εύκολο
πάτημα καφέ
• Ύψος: 79mm
•
•
•
•

Coffee tamper with flat base made of massif stainless steel.
Comfortable handle that fits nicely in the palm.
Robust tamper for easy coffee tamping
Height: 79mm

29.99€
Belogia CTI 210002 Πατητήρι Καφέ �53
Belogia CTI 210002 Coffee Tamper �53

Belogia CTI 210003 Πατητήρι Καφέ �54
Belogia CTI 210003 Coffee Tamper �54

Belogia CTI 210004 Πατητήρι Καφέ �55
Belogia CTI 210004 Coffee Tamper �55

Belogia CTI 210005 Πατητήρι Καφέ �57
Belogia CTI 210005 Coffee Tamper �57

Belogia CTI 210001 Πατητήρι Καφέ �58
Belogia CTI 210001 Coffee Tamper �58

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

25.90€
Joe Frex sma/tma Πατητήρι Καφέ Ø48 mm
Joe Frex sma/tma Coffee Tamper Ø48 mm

Joe Frex sma/tma Πατητήρι Καφέ Ø53 mm
Joe Frex sma/tma Coffee Tamper Ø53 mm

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ / TAMPERS

• Tamper with flat base made of aluminum
• Ergonomically designed handle with perfect
palm fit and stable tamping
• Height: 82 mm

Joe Frex sma/tma Πατητήρι Καφέ Ø58 mm
Joe Frex sma/tma Coffee Tamper Ø58 mm
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BELOGIA CTA 230
• Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι
και λαβή από αλουμίνιο σε κόκκινο χρώμα
• Ειδικά σχεδιασμένη κυματιστή λαβή για να
ταιριάζει σε οποιοδήποτε στιλ tamping
• Ύψος: 87mm
• Coffee tamper with flat base made of stainless
steel and aluminum handle
• Specially designed reply handle to fit at any
tamping style
• Height: 87mm

24.99€
Belogia CTA 230001 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο �53
Belogia CTA 230001 Coffee Tamper Red �53

Belogia CTA 230002 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο �54
Belogia CTA 230002 Coffee Tamper Red �54

Belogia CTA 230003 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο �55 Belogia CTA 230004 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο �57
Belogia CTA 230003 Coffee Tamper Red �55
Belogia CTA 230004 Coffee Tamper Red �57
Belogia CTA 230005 Πατητήρι Kαφέ Κόκκινο �58
Belogia CTA 230005 Coffee Tamper Red �58

BELOGIA CTD 240

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ / TAMPERS

• Δυναμομετρικό πατητήρι προ-ρυθμισμένης
πίεσης στα 14kg
• Επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή
από αλουμίνιο σε μαύρο χρώμα
• Ύψος: 100mm
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• Dinamometric tamper pre adjust at 14kg pressure
• Flat stainless steel base and aluminum handle in
black color
• Height: 100mm

59.99€
Belogia CTD 240001 Πατητήρι καφέ �53
Belogia CTD 240001 Coffee Tamper �53

Belogia CTD 240002 Πατητήρι καφέ �54
Belogia CTD 240002 Coffee Tamper �54

Belogia CTD 240003 Πατητήρι καφέ �55 Belogia CTD 240004 Πατητήρι καφέ �57
Belogia CTD 240003 Coffee Tamper �55 Belogia CTD 240004 Coffee Tamper �57
Belogia CTD 240005 Πατητήρι καφέ �58
Belogia CTD 240005 Coffee Tamper �58

BELOGIA CTCB 250
• Πατητήρι με λαβή από αλουμίνιο και βάση από
ανοξείδωτο ατσάλι.
• Βάση σχεδιασμένη από ομόκεντρους κύκλους.
• Βάση που δημιουργεί διαφορετική διαβροχή
στον καφέ.
• Coffee tamper with aluminum handle and
stainless steel base
• Designed with concentric circles
• Base that creates different steeping in coffee

25.90€
Belogia CTCB 250001 Πατητήρι Καφέ Μπλε �53
Belogia CTCB 250001Coffee Tamper Blue �53

Belogia CTCB 250007 Πατητήρι Καφέ Μπλε �58,5
Belogia CTCB 250007.Coffee Tamper Blue �58,5

Belogia CTCB 250003 Πατητήρι Καφέ Μοβ �55
Belogia CTCB 250003 Coffee Tamper Purple �55

Belogia CTCB 250004 Πατητήρι Καφέ, Καφέ �57
Belogia CTCB 250005 Coffee Tamper Brown �57

Belogia CTCB 250005 Πατητήρι Καφέ Μοβ �57,4
Belogia CTCB 250005 Coffee Tamper Purple �57,4

Belogia CTCB 250002 Πατητήρι Καφέ, Καφέ �54
Belogia CTCB 250002 Coffee Tamper Brown �54

Belogia CTCB 250006 Πατητήρι Καφέ, Καφέ �58
Belogia CTCB 250006 Coffee Tamper Brown �58

COBRA TAMPER
• Πατητήρι καφέ μοναδικού σχεδιασμού κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο ατσάλι.
• Εργονομική και κομψή, εναλλακτική λύση στο συμβατικό πατητήρι.
• Λαβή εργονομικά σχεδιασμένη για να επιτρέπει στον χρήστη να
χειρίζεται τη κατανομή του βάρους προκειμένου να εξασφαλίσει
ισομερές, τέλειο πάτημα.
• Σχεδιασμός λαβής που βοηθάει τον χρήστη να φέρει τον αγκώνα
στην σωστή θέση, στις 45 μοίρες και ρίξει το βάρος του σώματος
στο κέντρο της παλάμης.
• Coffee tamper of unique design made of stainless steel.
• Ergonomic and stylish alternative to conventional tamper.
• Handel ergonomically designed to allow user to manipulate weight
distribution to ensure even, perfect tamping.
• Handle design that helps which naturally forces the arm to turn to
a 45 degree angle and place body weight to the center of palm.

39.90€
BELOGIA Βt 220
• Πατητήρι από βακελίτη
• Coffee tamper made of Bakelite

2.30€
Belogia Πατητήρι καφέ BΤ 220001
Belogia Coffee Tamper BΤ 220001

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ / TAMPERS

Cobra Πατητήρι Καφέ �58
Cobra Coffee Tamper �58
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Cafelat Pillar
μαύρο / black

Cafelat Pillar

Cafelat Pillar

Cafelat Pillar

κόκκινο / red

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ / TAMPERS

καφέ / brown
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πορτοκαλί / orange

• Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από λάστιχο σε μαύρο, κόκκινο, πορτοκαλί
ή καφέ χρώμα.
• Κάθετες ραβδώσεις στη λαβή για σταθερό κράτημα
• Νέος, funky σχεδιασμός.
• Tamper with flat stainless steel base and handle made of black, red, orange or brown rubber.
• Vertical stripes in the handle for more stable hold
• New, funky design.

64.90€
Cafelat Pillar Μαύρο Ø54, 57, 58
Cafelat Pillar Βlack Ø54, 57, 58

6.90€
Cafelat υποδοχέας πατητηριού
Cafelat Tamper Seat υποδοχέας

Cafelat Pillar Κόκκινο Ø57, 58
Cafelat Pillar Red Ø57, 58

Cafelat Pillar Πορτοκαλί Ø57, 58
Cafelat Pillar Orange Ø57, 58

Cafelat Pillar Καφέ Ø57, 58
Cafelat Pillar Brown Ø57, 58

αλουμινίου / aluminum

Cafelat Drop

παλίσανδρου / palisander

Cafelat Drop

Cafelat Drop

Cafelat Drop

zebra / zebra

violet / violet

• Tamper with flat stainless steel base and handle made of mat aluminum or palisander, zebra , violet wood.
• Ergonomically designed for perfect palm fit. Τhe handle narrows in towards the base resulting positioning
the fingers such that it helps get the wrist into a great tamping position.

69.90€
Cafelat Drop Παλίσανδρου Ø 57, 58
Cafelat Drop Palisander Ø57, 58

Cafelat Drop Zebra Ø57, 58
Cafelat Drop Zebra Ø57, 58

Cafelat Drop Violet Ø57, 58
Cafelat Drop Violet Ø57, 58

69.90€

6.90€

Cafelat Drop Αλουμινίου Ø54, 57, 58
Cafelat Drop Aluminum Ø 54, 57, 58

Cafelat υποδοχέας πατητηριού
Cafelat Tamper Seat υποδοχέας

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ / TAMPERS

• Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από ματ αλουμίνιο ή ξύλο, παλίσανδρου,
ζέβρα, ακακίας (violet).
• Εργονομικός σχεδιασμός της λαβής για άριστη εφαρμογή στην παλάμη. Η λαβή στενεύει κοντά στην
βάση με αποτέλεσμα να φέρνει τα δάχτυλα σε τέτoια θέση που βοηθούν τον καρπό να βρεθεί στην
τέλεια θέση για tamping.
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Cafelat Nikka

αλουμινίου / aluminum

Cafelat Nikka

Cafelat Nikka

παλίσανδρου / palisander

zebra / zebra

Cafelat Nikka
violet / violet

• Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από αλουμίνιο, ή ξύλο παλίσανδρο, ζέβρα, ακακία
(violet).
• Λαβή ογκώδης κατάλληλη για όσους έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν ελαφρώς μεγαλύτερα πατητήρια.
• Tamper with flat stainless steel base and handle made of aluminum, Palisander, Zebra, violet.
• Chunky handle, great for those who are used to using slightly larger tamper handles.

69.90€
Cafelat Nikka Παλίσανδρου �57, 58
Cafelat Nikka Palisander �57, 58

Cafelat Nikka Ζebra �57, 58
Cafelat Nikka Zebra �57, 58

Cafelat Nikka Violet �57, 58
Cafelat Nikka Violet �57, 58

Cafelat Nikka Αλουμινίου �54, 57, 58
Cafelat Nikka Aluminum �54, 57, 58

6.90€
Cafelat υποδοχέας πατητηριού
Cafelat Tamper Seat υποδοχέας

Cafelat Royal
μαύρο / black

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ / TAMPERS

• Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από
ματ αλουμίνιο και λάστιχο, σε μαύρο χρώμα.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άριστη εφαρμογή στην παλάμη
και σταθερό πάτημα.
• Tamper with flat stainless steel base and handle made of mat
aluminum and black color.
• Ergonomically designed handle with perfect fit and stable tamping.

69.90€
Cafelat Royal Μαύρο �54, 57, 58
Cafelat Royal Black �54, 57, 58

6.90€
Cafelat υποδοχέας πατητηριού
Cafelat Tamper Seat υποδοχέας
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Joe Frex tib

μαύρη σιλικόνη / black silicon

Joe Frex tir

κόκκινη σιλικόνη / red silicon

λευκή σιλικόνη / white silicon

• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη σε μαύρο, κόκκινο ή λευκό χρώμα.
• Ελαστικά ποδαράκια σταθεροποίησης.
• Θέση υποδοχής κλείστρου σχεδιασμένη ώστε να δέχεται οποιοδήποτε κλείστρο.
• Κοιλότητα στο πίσω μέρος που χρησιμοποιείται ως θέση εναπόθεσης του πατητηριού.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm:120x180x80
• Tamping stand made of stainless steel and silicon mat in black, red or white color
• Flexible stabilization supporters
• Front porta filter position designed to fit in all kinds of porta filters
• Cavity on the back used as a stabling lot for the tamper
• Dimensions (WxDxH)mm:120x180x80

83.90€
Joe Frex tib Θέση Πατητηριού
Joe Frex tib Tamping Stand

Joe Frex tir Θέση Πατητηριού
Joe Frex tir Tamping Stand

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPING STANDS

Joe Frex tiw

Joe Frex tiw Θέση Πατητηριού
Joe Frex tiw Tamping Stand
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Joe Frex tsc
• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και
λάστιχο.
• Ελαστικά ποδαράκια σταθεροποίησης.
• Θέση υποδοχής κλείστρου.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 90x130x60.
• Tamping mat made of stainless steel and rubber.
• Flexible stabilization supporters.
• Special position for stabilizing filter holder.
• Dimensions (WxDxH)mm: 90x130x60.

34.90€
Joe Frex tsc Θέση Πατητηριού
Joe Frex tsc Tamping Stand

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPING STANDS

Joe Frex csa
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• Θέση πατητηριού από αλουμίνιο.
• Ενσωματωμένη σπειροειδή βούρτσα καθαρισμού
στα εσωτερικά τοιχώματα για καθαρισμό του
πατητηριού.
• Καθαρισμός του πατητηριού με μια απλή μικρή
περιστροφή του μέσα σε αυτή.
• Διάμετρος: 90 mm /Ύψος: 30 mm.
• Tamping stand made of aluminum.
• Embodied helical tamper cleaning brush.
• Tamper cleaning with a simple turning move in the
cleaning stand.
• Diameter: 90 mm / Height: 30 mm.

48.50€
Joe Frex csa Θέση Καθαρισμού Πατητηριού
Joe Frex csa Tamper Cleaning Stand

Joe Frex tspu
• Θέση πατητηριού από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη.
• Μεταλλικό μέρος κατασκευασμένο από συμπαγές ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ποδαράκια και σημείο υποδοχής κλείστρου κατασκευασμένο από
σιλικόνη ασφαλή για τα τρόφιμα.
• Τα μέρη σιλικόνης μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 90x200x70
• Tamping stand made of stainless steel and silicon.
• Metal part made of solid stainless steel.
• Feed and mat are made of silicon.
• Silicon parts replaceable.
• Dimensions (WxDxH)mm: 90x200x70

81.90€
Joe Frex tspu Θέση Πατητηριού
Joe Frex tspu Tamping Stand

• Στιβαρή θέση πατητηριού από λάστιχο και
ανοξείδωτο ατσάλι.
• Καλυμμένη εξ’ ολοκλήρου από λάστιχο.
• Διαστάσεις: 95x105x65mm
• Robust tamping stand made of rubber and
stainless steel.
• Fully covered by rubber.

49.90€
Cafelat V2 Θέση Πατητηριού
Cafelat V2 Tamping Stand

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPING STANDS

Cafelat V2
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Cafelat Splat

μαύρο - black / κόκκινο - red / καφέ brown / πορτοκαλί - orange
• Θέση πατητηριού από λάστιχο σε μαύρο,
κόκκινο, πορτοκάλι ή καφέ χρώμα.
• Μοντέρνος καινοτόμος σχεδιασμός.
• Ιδανική για την προστασία της επιφάνειας
εργασίας κατά την πίεση του κλείστρου με
το πατητήρι.
• Rubber tamping mat in black, red, orange,
or brown.
• Modern, innovative design.
• Ideal for the protection of the work surface
during tamper pressure in the filter.

19.90€
Cafelat Splat Mαύρο Θέση Πατητηριού
Cafelat Splat Black Tamping Mat

Cafelat Splat Κόκκινο Θέση Πατητηριού
Cafelat Splat Red Tamping Mat

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPING STANDS

Cafelat Splat Πορτοκαλί Θέση Πατητηριού
Cafelat Splat Orange Tamping Mat
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Joe Frex tms
• Θέση πατητηριού από σιλικόνη πάχους 3mm κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.
• Σιλικόνη πάχους 6mm περιμετρικά της βάσης της θέσης πατητηριού, για την
συγκράτηση του αλεσμένου καφέ στα όρια της θέσης.
• Μικρή στρογγυλή κοιλότητα πάνω δεξιά για την τοποθέτηση του πατητηριού.
• Ιδανική θέση για την προστασία της επιφάνειας εργασίας κατά την πίεση του
κλείστρου με το πατητήρι.
• Διαστάσεις (ΜxB)mm: 200x150.
• Tamping mat made of 3mm thick food safe silicon.
• Silicon 6mm high at edges to keep counter clean.
• A small round cavity for placing the tamper.
• Ideal for the protection of the work surface during tamper pressure in the filter.
• Dimensions (WxD)mm: 200x150.

6.90€
Consept-art tms Θέση Πατητηριού
Consept-art tms Tamping Mat

BELOGIA TMC 710 CORNER
• Θέση πατητηριού από συμπαγή σιλικόνη
για σταθερό πάτημα του καφέ στο κλείστρο.
• Εργονομικά σχεδιασμένο με αναμονές για δύο κλείστρα.
• Μικρές στρογγυλές κοιλότητες για την τοποθέτηση πατητηριών.
• Πάχος σιλικόνης 10mm.
• Διαστάσεις (MxB)mm: 223x140x45 κάθετα.
• Tamping stand made of solid silicon for firm coffee tamping.
• Ergonomic design with tamping space for two porta filters
• Small round cavities for placing tapers
• Silicon 10mm
• Dimensions (WxD)mm: 223x140x45 vertical

11.50€
Belogia TMC 710 CORNER Θέση πατητηριού
Belogia TMC 710 CORNER Tamping Stand

• Θέση πατητηριού από σιλικόνη πάχους 3mm κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.
• Σιλικόνη πάχους 6mm περιμετρικά της βάσης της θέσης πατητηριού, για την συγκράτηση του
αλεσμένου καφέ στα όρια της θέσης.
• Μικρή στρογγυλή κοιλότητα πάνω δεξιά για την τοποθέτηση του πατητηριού.
• Ιδανική θέση για την προστασία της επιφάνειας εργασίας κατά την πίεση του κλείστρου με το πατητήρι.
• Διαστάσεις (ΜxB)mm: 200x150x450 κάθετα.
•
•
•
•
•

Tamping mat made of 3mm thick food safe silicon.
Silicon 6mm high at edges to keep counter clean.
A small round cavity for placing the tamper.
Ideal for the protection of the work surface during tamper pressure in the filter.
Dimensions (WxD)mm: 200x150x450 vertical.

11.70€
Joe Frex tml Θέση πατητηριού
Joe Frex tml Tamping stand

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ / TAMPING MAT

Joe Frex tml
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Joe Frex kcn

Joe Frex kcb

ΔΟΧΕΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ / KNOCK BOXES

φυσική απόχρωση /
natural colour
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καφέ απόχρωση /
brown colour

Joe Frex kcs
μαύρη απόχρωση /
black colour

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ξύλο σημύδας σε φυσική / καφέ / μαύρη απόχρωση.
• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου για την προστασία της επιφάνειας εργασίας.
• Εσωτερικό πλαστικό δοχείο που πλένεται στο πλυντήριο.
• Μπάρα από μασίφ ξύλο σημύδας για τον καθαρισμό του κλείστρου και τη σταθεροποίηση
του πλαστικού δοχείου.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 140x140x140.
• Knock box made of birch wood in natural / brown / black color.
• Rubber stripes at the container base for protecting the work surface.
• Machine washable inside plastic container.
• Bar made of compact birch wood for cleaning the filter holder and stabilizing the plastic container.
• Dimensions (WxDxH)mm: 140x140x140.

26.90€
Joe Frex kcb Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kcb Knock Βox
Joe Frex kcs Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kcs Knock Βox

Joe Frex kcn Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kcn Knock Βox

Joe Frex kcp
• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ξύλο σημύδας σε
μαύρη απόχρωση.
• Επιπλέον θήκη για το πατητήρι και το βουρτσάκι
καθαρισμού.
• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου για την
προστασία της επιφάνειας εργασίας.
• Εσωτερικό πλαστικό δοχείο που πλένεται στο
πλυντήριο.
• Μπάρα από ξύλο για τον καθαρισμό του κλείστρου
και τη σταθεροποίηση του πλαστικού δοχείου.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 210x140x140.
• Knock box made of birch wood in black.
• Additional sheath for tamper and cleaning brush.
• Rubber stripes at the base for protecting the work
surface.
• Machine washable inside plastic container.
• Bar made of wood for cleaning the filter holder.
• Dimensions (WxDxH)mm: 210x140x140.

29.90€
Joe Frex kcp Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kcp Knock Βox

Joe Frex kms
• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο
ατσάλι πάχους 1 mm.
• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου για την
προστασία της επιφάνειας εργασίας.
• Εσωτερικό πλαστικό δοχείο που πλένεται στο
πλυντήριο.
• Μπάρα από ξύλο για τον καθαρισμό του κλείστρου
και τη σταθεροποίηση του πλαστικού δοχείου.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 120x120x140.

30.90€
Joe Frex kms Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kms Knock Βox

Joe Frex kmM New
• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο ατσάλι
πάχους 3 mm.
• Λωρίδες από λάστιχο στη βάση του δοχείου για την
προστασία της επιφάνειας εργασίας.
• Μπάρα από αλουμίνιο καλυμμένη με λάστιχο πάχους 3mm.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 140x185x120.
• Knock box made of 3mm thick stainless steel.
• Rubber stripes at the base for protection of the work surface.
• Stable aluminum bar covered by 3mm rubber for cleaning
filter holder.
• Dimensions (WxDxH)mm: 140x185x120.

79.90€

ΔΟΧΕΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ / KNOCK BOXES

• Knock box made of 2mm thick stainless.
• Rubber stripes at the base for protection of the
work surface.
• Machine washable inside plastic container.
• Bar made of wood for cleaning the filter holder.
• Dimensions (WxDxH)mm: 120x120x140.

Joe Frex kmM New Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kmM New Knock Βox
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Joe Frex kbs
μαύρο / black

Joe Frex kbr
κόκκινο / red

Joe Frex kbg
γκρι / grey

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ABS, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι, σε μαύρο, κόκκινο ή γκρι χρώμα.
• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο για καθαρισμό του κλείστρου,
αποτελεσματικότερη μείωση του θορύβου και αντοχή.
• Διαστάσεις: �100χ120mm
• Knockbox in black, red or grey color made of ABS, rubber and stainless steel.
• Stable bar of stainless steel covered by rubber for the cleaning of the filter holder and for more effective
noise reduction and extra durability.
• Dimensions: �100x120mm

20.90€
ΔΟΧΕΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ / KNOCK BOXES

Joe Frex kbs Μαύρο
Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kbs Black
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Joe Frex kbr Κόκκινο
Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kbr Red

Joe Frex kbg Γκρι
Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex kbg Grey

Cafelat Classic 50 pucks
• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο ατσάλι .
• Βάση δοχείου από λάστιχο για προστασία της επιφάνειας εργασίας
και σταθεροποίηση του δοχείου.
• Μπάρα από συμπαγές λάστιχο.
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται και μια έξτρα μπάρα
χτυπήματος κλείστρου από λάστιχο.
• Διάμετρος: 160 mm.
• Knock box made of stainless steel.
• Rubber box base for protecting the work surface and for improving
the stabilization of the box.
• Concrete rubber stripes.
• An extra rubber stripe is included in the package.
• Diameter: 160 mm.

74.90€
Cafelat Classic 50 pucks Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Cafelat Classic 50 pucks Knock Βox

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από σκληρό πολυπροπυλένιο, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι, σε
μαύρο, κόκκινο ή σκούρο γκρι χρώμα.
• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο για καθαρισμό του κλείστρου,
αποτελεσματικότερη μείωση του θορύβου και αντοχή.
• Στερεά βάση από λάστιχο για να αποφευχθεί η ολίσθηση.
• Knockbox made of polypropylene, rubber and stainless and steel in black, red or dark grey color.
• Stable bar of stainless steel covered by rubber for the cleaning of the filter holder and for more
effective noise reduction and extra durability.
• Solid rubber base to prevent slipping.

16.90€
Knocbox KCB 910001 110 mm Κόκκινο Δοχείο Υπολειμμάτων
Knocbox KCB 910001 110 mm Red Knockbox

Knocbox KCB 910002 110 mm Μαύρο Δοχείο Υπολειμμάτων
Knocbox KCB 910002 110 mm Black Knockbox

Knocbox KCB 910003 110 mm Γκρι Δοχείο Υπολειμμάτων
Knocbox KCB 910003 110 mm Grey Knockbox

25.90€
Knocbox KCB 910004 175 mm Κόκκινο Δοχείο Υπολειμμάτων
Knocbox KCB 910004 175 mm Red Knockbox

Knocbox KCB 910005 175 mm Μαύρο Δοχείο Υπολειμμάτων
Knocbox KCB 910005 175 mm Black Knockbox

ΔΟΧΕΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ / KNOCK BOXES

KNOCKBOX KCB 910

Knocbox KCB 910006 175 mm Γκρι Δοχείο Υπολειμμάτων
Knocbox KCB 910006 175 mm Grey Knockbox
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ΔΟΧΕΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ / KNOCK BOXES
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Cafelat Tubbi Small - Cafelat

Tubbi Large

μαύρο - black / κόκκινο - red / μπλε - blue / λαχανί - green

• Δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ABS, λάστιχο και ανοξείδωτο ατσάλι, σε μαύρο, κόκκινο,
πορτοκαλί, μπλε, λαχανί ή καφέ, χρώμα.
• Βάση δοχείου από λάστιχο για προστασία της επιφάνειας εργασίας και σταθεροποίηση του δοχείου.
• Σταθερή μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλυμμένη με λάστιχο για καθαρισμό του κλείστρου,
αποτελεσματικότερη μείωση του θορύβου και αντοχή.
• Ύψος: Tubbi Small 130mm - Tubbi Large 150mm
• Knockbox in black, red, orange, blue, green or brown color made of ABS, rubber and stainless steel.
• Rubber box base for protecting the work surface and for improving the stabilization of the box.
• Stable bar of stainless steel covered by rubber for the cleaning of the filter holder and for more effective
noise reduction and extra durability.
• Height: Tubbi Small 130mm - Tubbi Large 150mm

34.90€

46.90€

Cafelat Tubbi Small Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Μαύρο, Κόκκινο, Mπλε, ή Λαχανί
Cafelat Tubbi Small Knockbox
Black, Red, Blue, or Green

Cafelat Tubbi Large Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε ή Λαχανί
Cafelat Tubbi Large Knockbox
Black, Red, Blue or Green

Cafelat Drop Through
• Εντοιχιζόμενο δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο
ατσάλι.
• Τοποθετείται στον πάγκο εργασίας για να καλύψει την οπή
απορριμμάτων του πάγκου μετατρέποντας ταυτόχρονα τον
κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται κάτω από αυτή σε ένα
τεράστιο δοχείο υπολειμμάτων.
• Ευθυγραμμίζεται με την επιφάνεια του πάγκου δίνοντας ένα
μοναδικό αποτέλεσμα αισθητικής και ευταξίας.
• Απαραίτητο άνοιγμα τρύπας απορριμμάτων διαμέτρου 16cm.
• Υψος mm: 130
• Integrated Knockbox made of stainless steel.
• Designed to cover counter scupper while turning the garbage
bin underneath it in a huge knockbox.
• Sits flush on the counter, giving a unique aesthetic effect and
orderliness.
• Requires 16cm diameter cut-out in the counter.
• Height mm: 130

59.90€
Cafelat Drop Through Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Cafelat Drop Through Knockbox

• Εντoιχιζόμενο δοχείο χτυπήματος κλείστρου από ανοξείδωτο ατσάλι και
μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι καλυμμένη με σιλικόνη.
• Διαθέτει ενσωματωμένη θέση πατητηριού.
• Ενσωματώνεται στο πάγκο εργασίας αφού τοποθετείται σε οπή
διαστάσεων 320x194mm.
• Χωρίς πυθμένα, μετατρέποντας τον κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται
κάτω από αυτό σε ένα τεράστιο δοχείο υπολειμμάτων.
• Ευθυγραμμίζεται με την επιφάνεια του πάγκου δίνοντας ένα μοναδικό
αποτέλεσμα αισθητικής και ευταξίας.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 322x300x80.
• Integrated knockbox made of stainless steel and knockbar made of silicon
covered stainless steel.
• It features integrated tamping stand.
• Integrated in working counter since it is placed in 320x194mm cut-out.
• Bottomless, it turns the under counter been in to a huge knockbox.
• Sits flush on the counter, giving a unique aesthetic effect and orderliness.
• Dimensions (WxDxH)mm: 322x300x80.

209.00€

ΔΟΧΕΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ / KNOCK BOXES

Joe Frex ctc

Joe Frex ctc Εντοιχιζόμενο Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου
Joe Frex ctc Integrated Knockbox
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Joe Frex dxmm
• Συρταριέρα από ανοξειδωτο ατσάλι.
• Τρία μεγάλα πόδια από συμπαγές λάστιχο.
• Μπάρα από συμπαγές αλουμίνιο καλυμμένη με σιλικόνη για τον καθαρισμό του κλείστρου και
καλύτερη απορρόφηση του θορύβου.
• Δύο pvc μπάρες στο εσωτερικό της για εύκολο και αθόρυβο άνοιγμα / κλείσιμο του συρταριού.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 280x370x115.
• Drawer base made of stainless steel.
• Three big rubber feed.
• Silicon covered massive aluminum knockbar for noise reduction.
• 2 pvc inner bars for free moving and silent slide of the drawer.
• Dimensions (WxDxH)mm: 280x370x115mm.

199.00€
Joe Frex dxMM Συρταριέρα
Joe Frex dxMM Drawer Base

Joe Frex dmp
• Συρταριέρα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μπάρα από συμπαγές αλουμίνιο καλυμμένη με σιλικόνη για τον καθαρισμό
του κλείστρου και καλύτερη απορρόφηση του θορύβου.
• Διαστάσεις (ΜxBxY)mm: 270x300x90.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ / DRAWER BASES

• Drawer base made of stainless steel.
• Silicon covered massive aluminum knockbar for noise reduction.
• Dimensions (WxDxH)mm: 270x300x90mm.
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125.00€
Joe Frex dmp Συρταριέρα
Joe Frex dmp Drawer Base

Eurogat ΓαλατιΕρα / Milk Pitcher
• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Στιβαρή κατασκευή με ενισχυμένα τοιχώματα που
απορροφούν γρήγορα την αύξηση της θερμοκρασίας με
αποτέλεσμα την μέγιστη διόγκωση αφρογάλακτος.
• Κωνικό σχήμα και κυρτή βάση που βοηθάει στην
σωστή περιστροφή του γάλακτος κατά την διάρκεια
παρασκευής αφρογάλακτος διασφαλίζοντας έτσι την
παρασκευή πλούσιας, βελούδινης υφής, κρέμα για
cappuccino.
• Ρύγχος κατάλληλα σχεδιασμένο για ακριβή ροή του
γάλακτος που διευκολύνει στη στόχευση κατά την
δημιουργία latte art.
• Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με τέτοια κλήση
και σχήμα που επιτρέπει το σταθερό κράτημα και
διευκολύνει την κίνηση του καρπού του χεριού σε όλα
τα στάδια της δημιουργίας latte art.
• Ενισχυμένη υποστήριξη της βάσης που διευκολύνει
την γρήγορη επαναφορά της θερμοκρασίας του μη
χρησιμοποιημένου γάλακτος ελαχιστοποιώντας την
πιθανότητα βρασμού αν αυτό χρησιμοποιηθεί ξανά.

37.90€

46.90€

Eurogat 30cl/3cups Γαλατιέρα
Eurogat 30cl/ 3cups Milk Pitcher

Eurogat 50cl/6cups Γαλατιέρα
Eurogat 50cl/ 6cups Milk Pitcher

56.90€

64.90€

Eurogat 75cl/9cups Γαλατιέρα
Eurogat 75cl/ 9cups Milk Pitcher

Eurogat 100cl/12cups Γαλατιέρα
Eurogat 100cl/ 12cups Milk Pitcher

74.90€
Eurogat 150cl/ 18cups Γαλατιέρα
Eurogat 150cl/ 18cups Milk Pitcher

• Stainless still milk pitcher.
• Sturdy construction with thick body that quickly
absorbs temperature increase delays the temperature
increase and consequently achieves maximum milk froth
expansion.
• Conic design and the radius of the base curvature, permit
the circular flow of the milk when whisking, to ensure a
rich and dense froth.
• Specially designed mouth for prices and accurate flow
of the milk froth, easing the process of decoration and
preparation of cappuccino.
• Ergonomically designed handle with slant and form
which allows a firm grip of the pitcher and easy wrist
movement in all stages of preparing milk froth and
creating latte art.
• Abundant support surface on the base which eases the
cooling down of the unused milk minimizing the risk of
boiling when reheated.

Cafelat ΓαλατιΕρα / Milk Pitcher

• Milk pitcher made of polished finish stainless steel.
• Ergonomically designed handle for easy use.
• Raised pour spout to help with latte art.
• Thick walls and body design of the pitcher that makes
it strong and heavy, perfect for the final swirl.

26.90€

33.90€

Cafelat 40cl/ 4cups Γαλατιέρα
Cafelat 40cl 4 cups Milk Pitcher

Cafelat 70cl/ 8 cups Γαλατιέρα
Cafelat 70cl/ 8 cups Milk Pitcher

ΓΑΛΑΤΙΕΡΕΣ / MILK PITCHERS

• Γαλατιέρα από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για ευκολότερη χρήση.
• Υπερυψωμένο ρύγχος που διευκολύνει στο latte art.
• Ενισχυμένα τοιχώματα και σχεδιασμός σώματος
ιδανικός για τον στροβιλισμό του γάλακτος πριν την
χρήση.
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BELOGIA MPT 140 INOX THICK
• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Στιβαρή κατασκευή με παχύ τοίχωμα που απορροφά την
αύξηση της θερμοκρασίας και διευκολύνει την διόγκωση
του γάλακτος, εξασφαλίζοντας πλούσια κρέμα με
βελούδινη υφή στον cappuccino.
• Ρύγχος εκροής κατάλληλα σχεδιασμένο για την δημιουργία
latte art.
• Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή που επιτρέπει το
σταθερό κράτημα και διευκολύνει στην δημιουργία latte art
• Stainless still milk pitcher.
• Sturdy construction with thick body that quickly absorbs
temperature increase and achieves maximum milk froth
expansion, to ensure rich and dense cappuccino froth.
• Specially designed mouth for latte art decorating creations.
• Ergonomically designed handle which allows a firm grip
of the pitcher and easy wrist movement to ease latte art
preparation.

23.90€

26.90€

Belogia MPT 140001 350ml Γαλατιέρα Inox Thick
Belogia MPT 140001 350ml Milk Pitcher Inox Thick

Belogia MPT 140002 450ml Γαλατιέρα Inox Thick
Belogia MPT 140002 450ml Milk Pitcher Inox Thick

30.90€
Belogia MPT 140003 750ml Γαλατιέρα Inox Thick
Belogia MPT 140003 750ml Milk Pitcher Inox Thick

BELOGIA MPT 150 INOX

ΓΑΛΑΤΙΕΡΕΣ / MILK PITCHERS

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτοι ατσάλι.
• Εύκολη παρασκευή αφρογάλατος
• Ιδανικό ρύγχος για latte art
• Εύκολος καθαρισμός

26

• Milk pitcher made of stainless steel
• Easy frothing and cleaning
• Ideal spout for latte art
• Easy cleaning

8.90€
Belogia MPT 150001 350ml Γαλατιέρα inox
Belogia MPT 150001 350ml Milk Pitcher inox

11.90€
Belogia MPT 150002 590ml Γαλατιέρα inox
Belogia MPT 150002 590m Milk Pitcher inox

BELOGIA MPT 110
• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη από teflon σε λευκό, κυανό,
κόκκινο, σιέλ, μπλε ή πορτοκαλί.
• Εύκολη παρασκευή αφρογάλατος
• Ιδανικό ρύγχος για latte art
• Εύκολος καθαρισμός

18.90€
Belogia MPT 110001 350ml Γαλατιέρα Λευκή
Belogia MPT 110001 350ml Milk Pitcher White
Belogia MPT 110007 350ml Γαλατιέρα Σιέλ
Belogia MPT 110007 350ml Milk Pitcher Ciel

Belogia MPT 110003 350ml Γαλατιέρα Κυανή
Belogia MPT 110003 350ml Milk Pitcher Cyan
Belogia MPT 110009 350ml Γαλατιέρα Μπλε
Belogia MPT 110009 350ml Milk Pitcher Blue

Belogia MPT 110005 350ml Γαλατιέρα Κόκκινη
Belogia MPT 110005 350ml Milk Pitcher Red
Belogia MPT 1100010 350ml Γαλατιέρα Πορτοκαλί
Belogia MPT 110010 350ml Milk Pitcher Orange

21.90€
Belogia MPT 110002 590ml Γαλατιέρα Λευκή
Belogia MPT 110002 590ml Milk Pitcher White

Belogia MPT 110004 590ml Γαλατιέρα Κυανή
Belogia MPT 110004 590ml Milk Pitcher Cyan

Belogia MPT 110008 590ml Γαλατιέρα Σιέλ
Belogia MPT 110008 590ml Milk Pitcher Ciel

Belogia MPT 1100011 590ml Γαλατιέρα Πορτοκαλί
Belogia MPT 110011 590ml Milk Pitcher Orange

Belogia MPT 110006 590ml Γαλατιέρα Κόκκινη
Belogia MPT 110006 590ml Milk Pitcher Red

ΓΑΛΑΤΙΕΡΕΣ / MILK PITCHERS

• Milk pitcher made of stainless steel with teflon coating in white, orange, red, cyan,
ciel or blue color.
• Easy frothing and cleaning
• Ideal spout for latte art
• Easy cleaning
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BELOGIA MPT 130

ΓΑΛΑΤΙΕΡΕΣ / MILK PITCHERS

• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με διάφανη βαφή
σε πράσινο, κόκκινο και μοβ χρώμα
• Εύκολη παρασκευή αφρογάλατος
• Ιδανικό ρύγχος για latte art
• Εύκολος καθαρισμός
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• Milk pitcher made of stainless steel, in transparent green, red and purple color
• Easy frothing and cleaning
• Ideal spout for latte art
• Easy cleaning

11.90€
Belogia MPT 130001 350ml Γαλατιέρα Διάφανο Κόκκινο
Belogia MP 130001 350ml Milk Pitcher Transparent Red

Belogia MPT 130003 350ml Γαλατιέρα Διάφανο Μοβ
Belogia MPT 130003 350ml Milk Pitcher Transparent Purple

Belogia MPT 130005 350ml Γαλατιέρα Διάφανο Πράσινο
Belogia MPT 130005 350ml Milk Pitcher Transparent Green

14.90€
Belogia MPT 130002 590ml Γαλατιέρα Διάφανο Κόκκινο
Belogia MP 130002 590ml Milk Pitcher Transparent Red

Belogia MPT 130004 590ml Γαλατιέρα Διάφανο Μοβ
Belogia MPT 130004 590ml Milk Pitcher Transparent Purple

Belogia MPT 130006 590ml Γαλατιέρα Διάφανο Πράσινο
Belogia MPT 130006 590ml Milk Pitcher Transparent Green

BELOGIA MPT 120
• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με
επικάλυψη από teflon σε μεταλλικό μαύρο.
• Εύκολη παρασκευή αφρογάλατος
• Ιδανικό ρύγχος για latte art
• Εύκολος καθαρισμός
• Milk pitcher made of stainless steel with teflon
coating in metal black color.
• Easy frothing and cleaning
• Ideal spout for latte art
• Easy cleaning

17.90€

20.90€

Belogia MPT 120001 350ml Γαλατιέρα Μεταλλικό Μαύρο
Belogia MPT 120001 350ml Milk Pitcher Metal Black

Belogia MPT 120002 590ml Γαλατιέρα Μεταλλικό Μαύρο
Belogia MPT 120002 590ml Milk PitcherMetal Black

BELOGIA MPT 160
• Γαλατιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς λαβή.
• Μονωτικό περικάλυμμα που εμποδίζει τον κίνδυνο
εγκαυμάτων και αποσπάται για εύκολο καθάρισμα.
• Σχεδιασμένη για να δίνει μεγάλη ευελιξία και έλεγχο
των κινήσεων στον barista κατά την διαδικασία latte art
• Φαρδιά βάση και κωνικό ρύγχος για εξαιρετικά
βελούδινη υφή στο αφρόγαλα και ευκολία στο latte art

19.90€

21.90€

Belogia MPT 160001 350ml Γαλατιέρα Χωρίς Λαβή Inox
Belogia MPT 160001 350ml Milk Pitcher Handel Free Inox

Belogia MPT 160002 590ml Γαλατιέρα Χωρίς Λαβή Inox
Belogia MPT 160002 590m Milk Pitcher Handel Free Inox

ΓΑΛΑΤΙΕΡΕΣ / MILK PITCHERS

• Milk pitcher made of stainless steel, handle free.
• Insulated wrap prevents burns and is removable for
easy cleaning.
• Designed to give the barista great flexibility and control
during latte art preparation.
• Wide base and tapered spout to ensure rich and dense
cappuccino froth as well as ease at latte art.
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Eurogat ΘερμΟμετρα TH-FR /
Eurogat Thermometers TH-FR
• Ένδειξη προειδοποίησης προσέγγισης
κατάλληλης θερμοκρασίας για την παρασκευή
αφρογάλακτος.
• Ένδειξη, με πράσινο χρώμα, κατάλληλης
θερμοκρασίας για την παρασκευή
αφρογάλακτος.
• Ένδειξη, με κόκκινο χρώμα, διακύμανσης
θερμοκρασίας στην υπερθέρμανση γάλακτος.
• Ένδειξη θερμοκρασίας σε oC και oF .
• Ανοξείδωτη λαβίδα που συγκρατεί το
θερμόμετρο στην γαλατιέρα.
• Μήκος βέργας: 120/180/230 mm.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ / THERMOMETRES

• Indication of caution approaching suitable
temperature for producing milk froth.
• Indication, in green color, of appropriate
temperature range for producing milk forth.
• Indicating for temperature range where milk is
overhead.
• Temperature indications in oC and in oF.
• Stainless steel clip that holds the thermometer
to the milk pitcher.
• Probe Length: 120/180/230 mm.
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6.50€

7.50€

8.50€

Eurogat TH-FR 120 Θερμόμετρο
Eurogat TH-FR 120 Thermometer

Eurogat TH-FR 180 Θερμόμετρο
Eurogat TH-FR 180 Thermometer

Eurogat TH-FR 230 Θερμόμετρο
Eurogat TH-FR 230 Thermometer

ΨηφιακO ΘερμOμετρο / Digital Thermometer
• Επαγγελματικό ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα από ανοξείδωτo ατσάλι.
• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -40°C +260°C
• Professional digital thermometer with stainless steel prob.
• Measuring range -40°C +260°C.

19.50€
Ψηφιακό Θερμόμετρο TH-DG -40°C +260°C
Digital Thermometer TH-DG -40°C +260°C

Joe Frex xsg
• Γυάλινο ποτηράκι μεζούρα για μονό, διπλό espresso και μονό, διπλό
ristretto.
• Ενδείξεις σε oz και ml.
• Διαστάσεις: διάμετρος 6,5cm - ύψος 6,5cm.
• Χρήσιμο για τις περιοδικές μετρήσεις της παραγόμενης ποσότητας
καφέ από την μηχανή, τα αποτελέσματα των οποίων, σε κάθε
περίπτωση, λειτουργούν και ως οδηγοί για τις ανάλογες ρυθμίσεις.
• Glass made shot for single and double espresso as well as single
and double ristretto.
• Indications in oz and ml.
• Dimensions: diameter 6,5cm - height 6,5cm.
• Useful for your periodical measurements of the quantity of coffee
brewed in each shot. These measurements are also useful guides
for machine adjustments.

3.70€
Joe Frex xsg Δοσομετρικό Ποτηράκι
Joe Frex xsg Shotglass

Joe Frex xwa
• Μικρή και εύχρηστη ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
• Ζυγίζει με ακρίβεια μια δόση espresso 7gr.
• Μέγιστο βάρος που μπορεί να ζυγίσει, 500gr.
• Ακρίβεια κατά 0.1gr.
• Οθόνη ενδείξεων φωτιζόμενη σε μπλε χρώμα.
• Small digital scale.
• Measure exactly a 7gr portion of espresso.
• Max weight: 500g.
• Accuracy: 0.1gr.
• Blue night design light.

18.00€
Joe Frex xwa Ψηφιακή Ζυγαριά Καφέ
Joe Frex xwa Digital Coffee Scale

• Χρονόμετρο για την ακριβή μέτρηση του χρόνου
εκχύλισης του καφέ, τσαγιού και άλλων ροφημάτων.
• Διαθέτει αντίστροφη και κανονική μέτρηση,
διακόπτη on-off.
• Μεγάλη οθόνη LCD.
• Τimer to measure precise brewing times for
espresso, coffee or tea.
• It features an on-off switch, count-down and countup functions.
• Large LCD display.

7.20€

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ / CALIBRATION

Joe Frex xti

Joe Frex xti Χρονόμετρο
Joe Frex xti Timer
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Joe Frex fdp
• Διάφανο σκεύος φιλτραρίσματος καφέ για ένα ή δύο
φλιτζάνια.
• Ελεγχόμενη βαλβίδα start - stop που επιτρέπει
να εμποτίσουμε τον καφέ με νερό για όση ώρα
χρειάζεται.
• Αυτόματη διακοπή του φιλτραρίσματος καφέ κατά
την αλλαγή φλιτζανιού.
• Δέχεται χάρτινα φίλτρα σε στάνταρτ διαστάσεις.
• Transparent filter dripper for one - two cups.
• Start-Stop controlled valve which suspends the
immersion until you release the coffee.
• Stops automatically between changing of cup.
• Standard paper filters can be used.

22.90€
Joe Frex fdp Έξυπνο Σκεύος Φιλτραρίσματος Καφέ
Joe Frex fdp Clever Coffee Dripper

Joe Frex fds
• Βάση στήριξης dripper κατασκευασμένη από
ανοξείδωτο ατσάλι
• Ενδείξεις “go” και “stop” για πλήρη έλεγχο της
διαδικασίας φιλτραρίσματος του καφέ
• Διαστάσεις 130x130x130mm.
• Filter dripper station made of stainless steel
• Marked with “go” and “stop” points for total
control of filtration possess.
• Dimensions 130x130x130mm.

29.99€
Joe Frex fds Βάση Στήριξης Dripper
Joe Frex fds Filter Dripper Station

Joe Frex bke

DRIP COFFEE

• Ανοξείδωτο σκεύος βρασμού ελεγχόμενης
ροής νερού για τον διαποτισμό του καφέ.
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• Stainless steel controlled flow kettle for
pouring water over the ground coffee.

25.90€
Joe Frex bke Σκεύος Βρασμού Ελεγχόμενης Ροής
Joe Frex bke Controlled Flow Kettle

JOE FREX FAP
• Συσκευή Aeropress
• Ένα μοναδικό εργαλείο παρασκευής καφέ με βάση μια
πρωτοποριακή μέθοδο
• Αναδεικνύει την γεύση και τα αρώματα του καφέ
• Κατάλληλο για την παρασκευή καφέ φίλτρου και espresso
• Η συσκευασία περιλαμβάνει 350 φίλτρα
• Aeropress divice
• A unique coffee making device based on an evolutionary method
• Elicits the coffee aroma and taste
• Suitable for normal coffee and short espresso
• Packaging includes 350 filters

37.90€
Joe Frex FPA Aeropress
Joe Frex FPA Aeropress

ΦIλτρα Aeropress /
Aeropress filters
• Ανταλλακτικά χάρτινα φίλτρα για aeropress.
• Μικροφίλτρο που συγγρατεί όλα τα
σωματίδια.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει 350 φίλτρα.
• Replacement paper filters for aeropress.
• Micro filter removes any grit.
• Packaging includes 350 filters

5.50€
Φίλτρα Aeropress
Aeropress filters

• Κωνικά χάρτινα φίλτρα μιας χρήσης για χειροκίνητη παρασκευή
καφέ pure over με dripper
• Χωρητικότητα καφέ για 8 έως 12 φλιτζάνια
• Χαρτί με κρεπ υφή που φιλτράρει αποτελεσματικά έλαια και
ιζήματα
• Λεύκανση με την χρήση οξυγονούχων ενώσεων φιλικών
προς το περιβάλλον
• Περιεχόμενο συσκευασίας 40 φίλτρα
• Cone paper filters for pure over drippers
• Capacity, coffee for 8 to 12 cups
• Crepe texture paper that filters out oils and gritty sediment
• Whitening with use of oxygen compounds, environmentally
friendly
• Packaging contains 40 filters

1.23€
Χάρτινα φίλτρα #4/ 8-12 φλιτ 40 Φίλτρα
Coffee filters paper#4 2-4cups 40pc

AEROPESS - ΦΙΛΤΡΑ / ΑΕROPRESS - FILTERS

BELOGIA Χάρτινα φίλτρα =4/ 8-12 φλιτ /
BELOGIA Coffee filters paper=4 8-12 cups
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Napoletana 2
• Συσκευή παρασκευής καφέ mocca από
αλουμίνιο.
• Χειροκίνητη λειτουργία με απαραίτητη τη χρήση
εστίας θέρμανσης.
• Χωρητικότητα 2 φλιτζανιών (15cl).
• Mocca coffee maker made of aluminum.
• Manual operation with necessary use of heating
plate.
• Capacity 2 cups (15 cl).

21.90€
Napoletana 2 Καφετιέρα για Mocca Καφέ
Napoletana 2 Mocca Coffee Maker

Napoletana 3
• Συσκευή παρασκευής καφέ φίλτρου και mocca,
από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Χειροκίνητη λειτουργία με απαραίτητη τη χρήση
εστίας θέρμανσης.
• Χωρητικότητα 3 φλιτζανιών (25cl).
• Filter coffee maker made of stainless steel.
• Manual operation with necessary use of heating
plate.
• Capacity 3 cups (25 cl).

DRIP COFFEE

41.90€
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Napoletana 3 Φλιτζάνια Καφετιέρα Καφέ Φίλτρου και Καφέ Mocca
Napoletana 3 Filter and Mocca Coffee Maker

Belogia MCG 610
• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ.
• Κατάλληλος για άλεση καφέ για drip και φίλτρου οπουδήποτε
οποτεδήποτε.
• Κεραμικά μαχαίρια.
• Ρυθμιζόμενος βαθμός άλεσης.
•
•
•
•

Manual portable coffee grinder.
Suitable for French Press or drip, anywhere at any time.
Ceramic burrs
Adjustable grinding

29.90€
Belogia MCG 610 Χειροκίνητος μύλος άλεση καφέ / Χρώμα Καφέ ή Μαύρο
Belogia MCG 610 Manual Coffee Grinder / Brown or Black color

• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ.
• Κατάλληλος για άλεση καφέ για drip και φίλτρου
οπουδήποτε οποτεδήποτε.
• Κεραμικά κωνικά μαχαίρια.
• Γυάλινο δοχείο συγκέντρωσης αλεσμένου καφέ 70-80gr
• Ρυθμιζόμενος βαθμός άλεσης.
• Συνδέεται από γυάλινο δοχείο φύλαξης αλεσμένου καφέ
χωρητικότητας 80gr
και μια βούρτσα καθαρισμου.
• Ρυθμιζόμενος βαθμός άλεσης.
• Manual portable coffee grinder.
• Suitable for French Press or drip, anywhere at any time.
• Ceramic burrs.
• Glass ground coffee container 70-80gr.
• Adjustable grinding
• Packaging includes glass storage container of 80gr
capacity and a cleaning brush.
• Adjustable grinding

33.90€
Belogia MCG 620 Χειροκίνητος Μύλος Άλεση Καφέ/ Χρώμα Καφέ ή Φουξ
Belogia MCG 620 Manual Coffee Grinder MCG 610 / Brown or Fuchsia color

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ / COFFEE GRINDERS

BELOGIA MCG 620
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• Κουτάλι δοσομέτρησης από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μετράει 7gr αλεσμένου καφέ.
• Measuring spoon made of stainless steel.
• Measures 7 grams in volume.

Κουτάλι ΔοσομετρηΣΗς /
Measuring Spoon

3.30€
N/R Κουτάλι δοσομέτρησης
N/R Measuring Spoon

JOE FREX XKMC
• Κουτάλι δοσομέτρησης 7gr με κλιπ
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING SPOONS

• Dosing spoon 7gr with clip
• Made of stainless steel
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5.40€
Joe Frex Κουτάλι δοσομέτρησης 7gr με Κλιπ
Joe Frex Dosing Spoon 7gr with Clip

BELOGIA MS 310

1.10€
Joe Frex xsw

Belogia MS 310001 Κουτάλι Δοσομέτρησης 7gr Πλαστικό  
Belogia MS 310001 Measuring Spoon 7gr Plastic   

• Κουτάλι ζυγαριά αλεσμένου καφέ.
• Ζυγίζει με ακρίβεια τον αλεσμένο καφέ.
• Μέγιστο βάρος που μπορεί να ζυγίσει 300gr.
• Οθόνη ενδείξεων σε γραμμάρια και ουγγιές.
• Παίρνει απόβαρο και διαθέτει αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
• Spoon scale for ground coffee.
• It weights accurately any dose of ground coffee.
• Max weight it can handle up to 300gr.
• Display in grams or ounces.
• It has a tare function and automatic switch-off.

16.90€
Joe Frex xsw Κουτάλι Ζυγαριά
Joe Frex xsw Spoon Scale

Joe Frex scu
•
•
•
•
•

Κουτάλι για cupping από ανοξείδωτο ατσάλι.
Στρόγγυλο bowl μετρίου μεγέθους.
Ειδική καμπυλότητα της λαβής για οσφρική ανάλυση και εύκολο ξάφρισμα
Ένα καλαίσθητο διαχρονικό αξεσουάρ για cupping.
Μήκος 165mm

•
•
•
•
•

Cupping Spoon made of stainless steel.
Medium sized bowl.
Special curvature of handle for olfactory analysis and skimming.
An elegant and timeless accessory for coffee tasting.
Length 165mm

5.90€
Joe Frex scu Κουτάλι Cupping
Joe Frex scu Cupping Spoon

Joe Frex rps
• Ανοξείδωτος δειγματολήπτης καφέ για δειγματοληψία από τo σακί καφέ.
• Δεν καταστρέφει τα σακιά.
• Διαστάσεις: Φ25mm Μήκος 52cm.
• Stainless steel coffee beans sampler for sampling form coffee sacks.
• It does not damages sack’s fabric.
• Dimensions: Φ25mm, Length 52cm.

66.00€
Joe Frex rps Δειγματολήπτης Κόκκων Καφέ
Joe Frex rps Been Sampler

• Μπρελόκ κλείστρο από αλουμίνιο σε μαύρο χρώμα
• Key ring porta filter made of aluminum in black

5.50€
Belogia KRP 1 510 Μπρελόκ Κλείστρο
Belogia KRP 1 510 Porta Filter Key Ring

Belogia KRT 1 520
• Μπρελόκ πατητήρι από αλουμίνιο σε μαύρο
χρώμα
• Key ring tamper made of aluminum in black

4.80€

COFFEE PASSIONATE - KEY RINGS

Belogia KRP 1 510

Belogia KRT 1 520 Μπρελόκ Πατητήρι
Belogia KRT 1 520 Tamper Key Ring
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BELOGIA LAS 1 400 ΣυλλογH EργαλεIων Latte Art
/ Latte Art Tools Collection
• Έξυπνη συλλογή από 3 εργαλεία διπλής όψης.
• Περιλαμβάνει: Σπάτουλα-Λόγχη, Σπάθη-Ακίδα,
Ακροσφαιρικό-Άγκιστρο Εργαλεία Latte Art
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και με
σημείο λαβής από σιλικόνη.
• Smart collection of 3 latte art tools for 6 uses.
• Includes: Spatula Lance, Sabre Thorn, Button Hook.
Latte art tools made of stainless steel with silicon
handle.

26.90€
Joe Frex x-set Συλλογή Εργαλείων Latte Art
Joe Frex x-set Latte Art Tools Collection

Joe Frex Latte Pen xpen
• Εργαλείο σχεδιασμού Latte Art διπλής όψης κατασκευασμένο από συμπαγές αλουμίνιο.
• Δύο πολύ σημαντικά εργαλεία στο Latte Art, η σπάτουλα και η αγκίδα σε ένα εξαιρετικά εύχρηστο εργαλείο.
• Double sided Latte Art tool made of solid aluminum.
• The two most important tools for latte art, the spoon and the thorn in just one very handy tool.

11.50€
Joe Frex xpen Στυλό Διπλό Latte Art
Joe Frex xpen Latte Pen

Joe Frex xbo Μπουκάλι ΣχεδιασμοY /
Joe Frex xbo Drawing Bottle

ΕΡΓΑΛΕΙΑ LATTE ART / LATTE ART TOOLS

• Δοχείο διανομής σιροπιών στην επιφάνεια του ροφήματος.
• Για σχεδιασμό τρισδιάστατων πολύχρωμων παραστάσεων.
• Βοηθά τον σχεδιασμό ομοιομόρφων γραμμών από σιρόπι σοκολάτας ή
άλλων σιροπιών σε διάφορα χρώματα που δίνουν αποτέλεσμα έντονης
αντίθεσης στην κρέμα και το αφρόγαλα.
• Dispenser for adding syrup on the surface of beverages.
• Suitable for drawing 3D colorful designs.
• For drawing uniform lines of chocolate or other colored sauce for diverse
patterns with bold contrast on cream and milk froth.

2.40€
Joe Frex xbo Μπουκάλι Σχεδιασμού
Joe Frex xbo Drawing Bottle

Joe Frex xcd Cocoa duster
• Σκεύος γαρνιρίσματος για κακάο από χρωμιομένο και διάφανο υλικό κατάλληλο για
επαφή με τρόφιμα.
• Διάφανος περιέκτης για τον έλεγχο της ποσότητας του περιεχομένου και γρήγορη
οπτική αναγνώριση του υλικού.
• Μικρή διάμετρος για εύκολη χρήση σε φλυτζάνια cappuccino και σοκολάτας
• Cocoa duster made of chromed and transparent plastic suitable for food.
• Transparent container to control the amount of content and quick visual identification of it.
• Small diameter for easy dispensing choco toping on cappuccino and chocolate cups.

8.90€
Joe Frex xcd Σκεύος γαρνιρίσματος Κακάο
Joe Frex xcd Cocoa duster
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BELOGIA MMF 810
• Χειροκίνητη αφρογαλιέρα για γρήγορη και εύκολη παρασκευή αφρογάλατος οπουδήποτε, οποτεδήποτε.
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλη
• Παρασκευή αφρογάλατος με την παλινδρομική χειροκίνητη κίνηση του εμβόλου της συσκευής.
• Λαβή άνετη και εύκολη στην χρήση.
• Βαθύ χείλος για την πρόληψη της διαρροής αφρογάλατος
έξω από την κανάτα.
• Χρόνος προετοιμασίας περίπου 30 δευτερόλεπτα.
• Χρησιμοποιήστε ζεστό γάλα με θερμοκρασία
περίπου στους 60οC.
• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
χτύπημα και άλλων ροφημάτων.
• Manual milk frother.
• Made of stainless steel.
• Milk frothing with the reciprocating manual
movement of plunger.
• Handy and easy to use plunger handle.
• Deep rim to prevent milk foam from
pouring out of the jug.
• Preparation time approx. 30 seconds.
• Use hot milk approx. 60οC.
• Can also be used to whip other beverages  

17.50€

18.90€

Belogia MMF 810001 400ml Χειροκίνητη Αφρογαλίερα Inox  
Belogia MMF 810001 400ml Manual Milk  

Belogia MMF 810002 800ml Χειροκίνητη Αφρογαλίερα Inox  
Belogia MMF 810002 800ml Manual Milk  

Cappuccino Time
• Μηχανικά περιστρεφόμενο χτυπητήρι κατασκευασμένο από ανείδωτο ατσάλι.
• Ιδανικό για το χτύπημα του γάλακτος.
• Εσωτερικός μηχανισμός στη λαβή για μηχανική ενεργοποίηση της κίνησης.
• Mechanical revolving whisk made of stainless steel.
• Ideal for whipping milk.
• Integrated mechanical system for activating motion.
• Measuring range -40°C +260°C.

Cappuccino Time Μηχανικό Χτυπητήρι
Cappuccino Time Mechanical Revolving Wisk

COCOA SHAKER
• Σκεύος γαρνιρίσματος για κακάο από
ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ανοξείδωτο πλέγμα για ισομερή διανομή σκόνης
κακάο χωρίς σβόλους.
• Cocoa shaker made of stainless steel
• Stainless steel mesh for even dispensing cocoa
dust without lumps

9.90€
Σκεύος γαρνιρίσματος 100gr με πλέγμα  
Cocoa shaker with mersh 100gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ LATTE ART / LATTE ART TOOLS

8.50€
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64.90€
• Κλείστρο Wega 58 mm με
ενσωματωμένο μανόμετρο
μέτρησης πίεσης αντλίας νερού.
• Porta filter Wega 58 mm with
manometer for measuring water
pump pressure.

107.90€

114.90€

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

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

• Porta filter with manometer and
placement of thermometer with
acumen/point for Wega, La Cimbali,
Nuova Simonelli.

• Porta filter with manometer and placement
of thermometer with acumen/point for La
San Marco coffee machines.

107.90€
• Κλείστρο 58 mm με αντάπτορα
για χάρτινη παστίλια.

ΚΛΕΙΣΤΡΑ / PORTA FILTERS

• Porta filter 58mm with adaptor for
pots.
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1099.90€
• Kλείστρο 54mm Dalla Corte
με αισθητήρα για μέτρηση
θερμοκρασίας νερού “scase”.
• Porta filter 54mm Dalla Corte
with sensor for water temperature
measurements “scase”.

Joe Frex xsm
• Μανόμετρο που εφαρμόζει σε κλείστρο με
σύνδεση 3/8”
• Διαστάσεις: �40mm x 750 mm
• Monometer connected to portafilter
connection 3/8”
• Dimensions: �40mm x 750 mm

26.90€
Joe Frex xsm Μανόμετρο Κλείστρου
Joe Frex xsm Pressure Gauge Kit

31.90€
• Κομμένο κλείστρο για Wega, Dalla Corte, Gaggia, La
Cimbali, Nuova Simonelli, Astoria.

35.90€
• Κομμένο κλείστρο για La San Marco, Nuova Simonelli
• Νaked portafilter for La San Marco, Nuova Simonelli

ΚΛΕΙΣΤΡΑ / PORTA FILTERS

• Νaked portafilter for Wega, Dalla Corte Gaggia, La
Cimbali, Nuova Simonelli, Astoria .
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Wega ΒοYρτσα
• Βούρτσα καθαρισμού από πλαστικό.
• Ιδανική για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ.
• Διαστάσεις (ΜxY)mm: 150x10.
• Plastic cleaning brush.
• Ideal for cleaning coffee remains.
• Dimensions (WxH)mm: 150x10.

2.80€
Wega Βούρτσα Καθαρισμού Group
Wega Group Cleaning Brush

Urnex UB 300

• Βούρτσα καθαρισμού με πλαστική τρίχα.
• Ιδανική για τον καθαρισμό γυάλινης κανάτας.
• Cleaning brush with plastic bristle.
• Ideal for cleaning glass decanters.

8.90€
Urnex UB 300 Βούρτσα Καθαρισμού για Γυάλινη Κανάτα
Urnex UB 300 Cleaning Bruch for Glass Decanter

Urnex UB 901
• Βούρτσα καθαρισμού με μεταλλική τρίχα
• Ιδανική για τον καθαρισμό σκληρών υπολειμμάτων καφέ στις κεφάλες των group

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / CLEANING BRUSHES

• Cleaning brush with stainless steel bristle
• Suitable for cleaning hard coffee deposits from the group head
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6.90€
Urnex UB 901 Βούρτσα Καθαρισμού του Group
Urnex UB 901 Cleaning Bruch for Groupheads

Urnex Scoopz
• Εργονομικό σχήμα και πάχος στη λαβή για μεγαλύτερη αντοχή και ευκολία στη χρήση
• Μεγάλη επιφάνεια προστασίας των χεριών από τα πιτσιλίσματα καυτού νερού
• Αποτελεσματικός καθαρισμός της κεφαλής του γκρουπ
• Δοσομετρητής καθαριστικού για backflash στο πίσω μέρος της βούρτσας (1,5gr)
• Ergonomic shape and thicker handle for more strength and comfort.
• Larger splash guard to protect hand from hot water
• Easy use and effective cleaning
• Scoop end provides portion dosing for backflushing (1.5gr)

6.90€
Urnex UB 901 Βούρτσα Καθαρισμού του Group
Urnex UB 901 Cleaning Bruch for Groupheads

Joe Frex
cbu

• Βούρτσα καθαρισμού από ξύλο οξιάς και φυσική τρίχα.
• Ιδανική για τον καθαρισμό του μύλου άλεσης καφέ.
• Διάμετρος: 16 mm /Ύψος: 170 mm.
• Timber beech cleaning brush with natural hair.
• Ideal for cleaning coffee grinder.
• Diameter: 16 mm / Height: 170 mm.

7.20€
Joe Frex cbu Classic Βούρτσα Καθαρισμού Μύλου Άλεσης Καφέ
Joe Frex cbu classic Cleaning Brush

Joe Frex
cbs

• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι και
σπείρωμα από πλαστικό.
• Ιδανική για τον καθαρισμό του στομίου ατμού.
• Διάμετρος: 5 mm / Ύψος: 300 mm.
• Cleaning brush from stainless steel and plastic spiral.
• Ideal for cleaning the steam outlet.
• Diameter: 5 mm / Height: 300 mm.

2.70€
Joe Frex cbs Βούρτσα Καθαρισμού
Joe Frex cbs Cleaning Brush

Joe Frex cbr

• Βούρτσα καθαρισμού από
πλαστικό και νάιλον τρίχα.
• Ιδανική για τον καθαρισμό
υπολειμμάτων καφέ από την
κεφαλή του group.
• Διαστάσεις (Μ)mm: 170.

Joe Frex cbb

3.70€
Joe Frex cbb Βούρτσα Καθαρισμού
Joe Frex cbb Cleaning Brush

Joe Frex
cpo

Joe Frex cbr Βούρτσα Καθαρισμού
Joe Frex cbr Cleaning Brush

• Βούρτσα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι και σπείρωμα από πολυαμίδη.
• Ιδανική για τον καθαρισμό της οπής στο εσωτερικό του κλείστρου και του
εκροέα.
• Διαστάσεις: Φ12 mm / Μήκος: 120 mm.
• Cleaning brush from stainless steel and polyamide.
• Ideal for cleaning the inner hole of the portafilter and coffee outlet.
• Dimensions: Φ5 mm / Length: 120 mm.

2.90€
Joe Frex cpo Βούρτσα Καθαρισμού Κλείστρου
Joe Frex cpo Portafilter Cleaning Brush

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / CLEANING BRUSHES

• Plastic and nylon cleaning brush.
• Ideal for cleaning coffee remains
on the grouphead.
• Dimensions (L)mm: 170.
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Joe Frex ccs/ccl
• Βούρτσα καθαρισμού από αλουμίνιο και σπείρωμα πλαστικό.
• Ιδανική για τον καθαρισμό του γκρουπ της μηχανής espresso.
• Ύψος: 70 mm.
• Aluminum cleaning brush and plastic spiral.
• Ideal for cleaning the group of the espresso machine.
• Height: 70 mm.

11.70€
Joe Frex ccs Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ 41-52mm
Joe Frex ccs Cleaning Brush for groups 41-52

Joe Frex ccl Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ 56-58
Joe Frex ccl Cleaning Brush for group 56-58

Cafelat ΒοYρτσα
• Βούρτσα καθαρισμού από ABS, ανοξείδωτο ατσάλι και φυσικές ίνες.
• Ιδανική για τον καθαρισμό της κεφαλής του γκρουπ.
• Εφαρμόζει στο γκρουπ όπως ακριβώς το κλείστρο.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα ανταλλακτικό.
• Μήκος: 180mm.
• Brush made of ABS, stainless steel and natural fibres.
• Ideal for cleaning coffee machine’s group head.
• It “locks” into group just like a portafilter.
• An extra pair of bristles is included in the package.
• Length: 180mm.

19.90€
Cafelat Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ
Cafelat Grouphead Cleaning Brush

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / CLEANING BRUSHES

Cafelat Ανταλλακτικά ΒοYρτσας
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• Ανταλλακτικά Cafelat βούρτσας καθαρισμού γκρουπ από
ανοξείδωτο ατσάλι και φυσικές ίνες.
• Διατίθεται σε σκευασία που περιλαμβάνει 3 ζεύγη
ανταλλακτικών.
• Cafelat, group cleaning brush extras made of stainless
steel and natural fibres.
• Packaging includes 3 pairs of replacements.

14.90€
Cafelat Ανταλλακτικά Βούρτσας Καθαρισμού Γκρουπ
Cafelat Grouphead Cleaning Brush Extras

GNB 450
• Βούρτσα καθαρισμού group κατασκευασμένη από σκληρό
πολυπροπυλένιο σε μαύρο χρώμα.
• Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να κατευθύνει το ζεστό νερό
μακριά από τα χέρια.
• Grouphead cleaning brush made of wearing polypropylene in
black color.
• Specially designed handle to direct hot water away from hands.

1.90€
Gnb 450 Βούρτσα Καθαρισμού Μαύρη
Gnb 450 Grouphead Brush Black

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

14.90€
Joe Frex cbe Βούρτσα Καθαρισμού Γκρουπ
Joe Frex cbe Cleaning Βrush

• Brush made of shiny aluminum with nylon bristle.
• Ideal for cleaning coffee remains at coffee machine’s group heads even while
running hot water.
• One replacement for brush bristle is included in the packaging.
• Diameter: 16 mm / Height: 200 mm.

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

51.90€
Joe Frex csb Βούρτσα Καθαρισμού του Γκρουπ με Ατμό
Joe Frex csb Steam Βrush

• Steam brush for espresso coffee machines’ group.
• Made of stainless steel and silicon .
• Connects to espresso machine steam wand and utilises steam power
and brush functionality for cleaning group heads.
• Packaging includes one extra bristle and 2 steam wand adaptors so
the brush can be used to any machine.

Cafelat ΠετσEτες ΚαθαρισμοY

24.90€
Cafelat Micro Cleaning Cloth Πετσέτες Καθαρισμού
Cafelat Micro Cleaning Cloth

• Μicrofibre cleaning cloths.
• 20% Polyamide 80% Polyester.
• Perfect for cleaning a wide range of surfaces.
• Brings out the shine on your coffee equipment.
• They are really great on stainless steel or on chrome as well as
on steam wands.
• Do not leave any watermarks.
• Βox set contains 2 grey and 2 black cloths.

JOE FREX BSCB & BSCM

7.90€
Joe Frex BSCB Πανάκι Kαθαρισμού Aκροφισίου Aτμού Μαύρο
Joe Frex BSCB Barista Steam Cloth Black
Joe Frex BSCM Πανάκι Kαθαρισμού Aκροφισίου Aτμού Καφέ
Joe Frex BSCM Barista Steam Cloth Maroon

• Πανάκι καθαρισμού ακροφισίου ατμού.
• Ειδικά μελετημένο για την προστασία από εγκαύματα.
• Κατασκευασμένο από ύφανση με μικροίνες και σιλικόνη.
• Διαστάσεις 20x20 cm.
• Steam wand cleaning cloth.
• Specially designed to protect baristas hands from burns
• Made of microfiber with a silicon inlet
• Dimentions 20x20 cm

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / CLEANING BRUSHES

• Πανάκια  καθαρισμού από μικροΐνες.
• Σύνθεση: 20% Πολυαμίδη 80% Πολυεστέρας.
• Ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών.
• Αναδεικνύουν την λάμψη του επαγγελματικού σας
εξοπλισμού.
• Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε ανοξείδωτες επιφάνειες
και σε επιφάνειες χρωμίου καθώς και στα ακροφύσια ατμού.
• Δεν αφήνουν σημάδια νερού.
• Συσκευασία 4 τεμαχίων (2 γκρι, 2 μαύρα).
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Joe Frex ses6
• Κουταλάκια για σερβίρισμα espresso από ανοξείδωτο
ατσάλι.
• Μοντέρνος εντυπωσιακός σχεδιασμός.
• Κάθε κομψή συσκευασία περιλαμβάνει 6 κουταλάκια
• Μήκος κουταλιού 108mm
•
•
•
•

Espresso serving spoons made of stainless steel.
Modern impressive design
Each elegant packaging contains 6 spoons
Spoon length 108mm

10.50€
Joe Frex ses6 Κουταλάκια για Espresso
Joe Frex ses6 Espresso Spoons

Joe Frex scs6

ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ / COFFEE SERVING SPOONS

• Κουταλάκια για σερβίρισμα cappuccino από
ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μοντέρνος εντυπωσιακός σχεδιασμός.
• Κάθε κομψή συσκευασία περιλαμβάνει 6
κουταλάκια
• Μήκος κουταλιού 140mm
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• Cuppuccino serving spoons made of stainless
steel.
• Modern impressive design
• Each elegant packaging contains 6 spoons
• Spoon length 140mm

11.70€
Joe Frex scs6 Κουταλάκια για Cappuccino
Joe Frex scs6 Cappuccino Spoons

Joe Frex sls6
• Κουταλάκια για σερβίρισμα latte macchiato
από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μοντέρνος εντυπωσιακός σχεδιασμός.
• Κάθε κομψή συσκευασία περιλαμβάνει 6
κουταλάκια
• Μήκος κουταλιού 210mm
• Latte macchiato serving spoons made of
stainless steel.
• Modern impressive design
• Each elegant packaging contains 6 spoons
• Spoon length 210mm

13.00€
Joe Frex sls6 Κουταλάκια για Latte Macchiato
Joe Frex sls6 spoons Latte Macchiato

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BARTENDER
BARTENDER ACCESSORIES

Easy Κοκτέιλ Shaker 50cl
• Shaker κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Για χτύπημα κοκτέιλ και ανάμειξη.
• Χωρητικότητα 50cl.
• Made of stainless steel.
• For shaking and stirring cocktail.
• Capacity 50cl

18.90€
Easy Κοκτέιλ Shaker 50cl
Easy Cocktail Shaker 50cl

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

COCTAIL SHAKERS

• Made of stainless steel and glass.
• Suitable for shaking and cooling
cocktail drinks when using ice.
• Capacity 50cl.
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25.90€
Easy Boston Shaker
Boston Easy Shaker

22.90€
Boston shaker καλυμμένο με βινύλιο και με γυαλί
Boston shaker vynil coated with glass 50cl

8.30€
Boston glass cl50   
Boston glass cl50  

Boston shaker γυάλινο μέρος μονό, 50cl  
Cocktail shaker boston without glass 50cl

COCTAIL SHAKERS

22.20€
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Cocktail Strainer
• Σουρωτήρι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.
• Ενδεδειγμένο για τον διαχωρισμό του
πάγου από το ποτό όταν αδειάζει το
περιεχόμενο του shaker στο ποτήρι.
• Μακριά λαβή για άνετο κράτημα και
μεγαλύτερο έλεγχο.
• Strainer made of stainless steel 18/10.
• Suitable for separating ice from drink when
empting shaker content in to glass.
• Long handle for easy and stable grid and
better control.

23.90€
Σουρωτήρι Cocktail Strainer
Cocktail Strainer

Strainer Bar Strainer

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ / STRAINERS

• Σουρωτήρι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
ατσάλι 18/10.
• Ενδεδειγμένο για τον διαχωρισμό του πάγου από το
ποτό όταν αδειάζει το περιεχόμενο του shaker στο
ποτήρι.
• Δύο ακίδες συγκράτησης.
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• Strainer made of stainless steel 18/10.
• Suitable for separating ice from drink when empting
shaker content in to glass.
• 2 prong.

10.90€
Σουρωτήρι Bar Strainer
Bar Strainer

Jigger 3cl and 5cl
• Διπλή ανοξείδωτη μεζούρα 2cl και 4cl.
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Για σωστή δοσολογία και εκτέλεση συνταγών.
• Double jigger 3cl and 5cl.
• Made of stainless steel.
• For perfect dosing and recipes’ execution.

8.30€
Μεζούρα 3cl-5cl
Jigger 3cl-5cl

Dual Cocktail Pestle
• Ανθεκτικό και κομψό γουδοχέρι διπλής χρήσης.
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και ABS.
• Τελείωμα από ABS με ραβδώσεις για πολτοποίηση φρούτων
και εσπεριδοειδών σε ποτήρι.
• Τελείωμα από ανοξείδωτο ατσάλι για θραύση πάγου.

14.90€
τιμή μονάδας

Γουδοχέρι Κοκτέιλ pip
Cocktail Pestle pip

8.90€
Γουδί κοκτέιλ πολυπροπυλενίου 22cm     
Coctail pestel plypropolene 22cm  

MEZΟΥΡΑ - ΓΟΥΔΟΧΕΡΙΑ / JIGGER - PESTELS

• Strong and elegant double use pestle.
• Made of stainless steel 18/10 and ABS.
• Finish by ABS ribbed for pureeing fruit and citrus in glass.
• Finish by stainless steel for crushing ice.
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10.80€
Αναδευτήρας    
Steering spoon stainless steel   

9.20€
Κουτάλα πάγου    
Ice spoon   

Easy Cocktail Stirrer
• Αναδευτήρας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Κατάλληλο για την ανάδευση των κοκτέιλ.
• Stirrer made of stainless steel.
• For stirring cocktails.

3.90€
Easy Αναδευτήρας Κοκτέιλ 24cm
Easy Cocktail Stirrer 24cm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ / STEERING

Cocktail Time
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• Μηχανικά περιστρεφόμενος αναδευτήρας κατασκευασμένος από
ανείδωτο ατσάλι.
• Ιδανικός για την ανάδευση κοκτέιλ και milkshakes.
• Εσωτερικός μηχανισμός στη λαβή για ενεργοποίηση της κίνησης.
• Mechanical revolving whisk made of stainless steel.
• Ideal for blending cocktails and milkshakes.
• Integrated mechanical system for activating motion.

8.50€
Cocktail Time Μηχανικός Aναδευτήρας
Cocktail Time Mechanical Revolving Wisk

6.90€

7.10€

Σφαιρικό κουτάλι διακόσμησης πεπονιού 15mm
Mellon baller 15mm

Σφαιρικό κουτάλι διακόσμησης πεπονιού 22mm
Mellon baller 22mm

7.40€

11.90€

Σφαιρικό κουτάλι διακόσμησης πεπονιού 30mm
Mellon baller 30mm

Διπλό σφαιρικό κουτάλι διακόσμησης πεπονιού 22-25mm
Double headed melon baller 22-25mm

12.50€
Διπλό σφαιρικό κουτάλι διακόσμησης πεπονιού 22-30mm  
Double headed melon baller 22-30mm

7.10€
Κουτάλι οδοντωτό διακόσμησης ντομάτας
Tomato shark

Οβάλ κυματιστό κουτάλι διακόσμησης πεπονιού 30mm
Waved oval shape melon baller 30mm

7.60€
Οβάλ κουτάλι διακόσμησης πεπονιού 30mm
Oval shape melon baller

EΡΓΑΛΕΙΑ BARTENDER / BARTENDER TOOLS

8.30€
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6.70€
Εργαλείο ξύσματος εσπεριδοειδών
Lemon zester

6.90€
Εργαλείο ξύσματος εσπεριδοειδών με επιπρόσθετη κοπή στο πλάι
Lemon zester with hole on side

6.20€

EΡΓΑΛΕΙΑ BARTENDER / BARTENDER TOOLS

Μαχαίρι γαρνιτούρας τριγωνικό   
Triangular decorator

6.20€
Μαχαίρι γαρνιτούρας εσπεριδοειδών twist
Right orange peeler

6.90€
Μαχαίρι γαρνιτούρας εσπεριδοειδών σπιράλ
Canal knife
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6.90€
Μαχαίρι διακόσμησης φρούτων “V”
«V» fruit decorator

8.70€
Μαχαίρι εσπεριδοειδών  
Citrus knife

7.90€
Μαχαίρι γκρέιπφρουτ
Grapefruit knife

Καθαριστής καρότου  
Potato carot peeler

8.30€
Μαχαίρι αποφλοίωσης 10cm
Paring knife 10cm

EΡΓΑΛΕΙΑ BARTENDER / BARTENDER TOOLS

4.90€
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8.40€
Κυρτό μαχαίρι αποφλοίωσης 7cm
Curved paring knife 7cm

8.80€

EΡΓΑΛΕΙΑ BARTENDER / BARTENDER TOOLS

Μαχαίρι διακόσμησης οδοντωτό   
Serrated decorating knife
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5.70€

5.90€

Διατρητής μήλου �16mm
Apple corer �16mm

Διατρητής μήλου �20mm
Apple corer �20mm

10.40€
Τεμαχιστής μύλου
Apple slicer coated die cast aluminium

6.60€
Εργαλείο αφαίρεσης κουκουτσιών
Olive stoner coated die cast aluminium

10.20€
Εργαλείο αφαίρεσης κουκουτσιών με ελατήριο
Olive stoner with spring coated die cast aluminium

Γουδί με γουδοχέρι  
Mortar with pestel 10cm

9.60€
Λεμονοστύφτης  
Lemon squeezer s. steel

EΡΓΑΛΕΙΑ BARTENDER / BARTENDER TOOLS

27.90€
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6.90€
Ανοξείδωτος Τρίφτης με λαβή από πολυπροπυλένιο
Grater with stainless steel micro - sharpened blade
(s/s - polypropylene)

8.70€

EΡΓΑΛΕΙΑ BARTENDER / BARTENDER TOOLS

Ανοξείδωτος Τρίφτης
Grater with stainless steel micro - sharpened blade (s/s)
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7.30€
Λαβίδα ms 16cm  
Ice tong ms (h16cm)

27.90€
Παγοδοχείο με λαβίδα
Ice bucket with tongs (�18 h 19cm)  

17.90€
Ακριλική Θερμομονωτική θήκη μπουκαλιών (�11,5 h 23cm)
Wine cooler transparent acrylic (�11,5 h 23cm)

21.90€
Λαβίδα πάγου ανοξείδωτη   
Ice tong stainless steel  

12.60€
Λαβίδα λεμονιού / ζάχαρης    
Sugar / lemon tong   

Λαβίδα πάγου ανοξείδωτη οδοντωτή    
Ice tong stainless steel  

ΛΑΒΗΔΕΣ / TONGS

9.20€
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΦΕ
COFFEE CLEANERS

Urnex Cafiza ΣκΟνη ΚαθαρισμοΥ
Υπολειμμάτων ΚαφΕ
• Συμπυκνωμένη φόρμουλα που εξαλείφει τα υπολείμματα
καφέ από τα γκρουπ, τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις τους.
• Απαραίτητο για την καθημερινή διαδικασία καθαριότητας,
back flush.
• Με ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο
ξέβγαλμα, και αποτελεσματικό καθάρισμα.
• 900gr
• Concentrated formula eliminates residue in group heads,
valves, and lines.
• Integral to the daily back flush regimen.
• Foam and solubility balance for optimal rinsing.
• 900gr

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / PROFESSIONAL USE CLEANERS

7.99€
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Urnex Cafiza Σκόνη Καθαρισμού Υπολειμμάτων Καφέ
Urnex Cafiza Powder Jar

Urnex Cafiza ΤαμπλΕτες
ΚαθαρισμοΥ Υπολειμμάτων ΚαφΕ
• Εξαλείφει τα υπολείμματα καφέ από τα γκρουπ, τις βαλβίδες
και τις σωληνώσεις των μηχανών καφέ.
• Με ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο
ξέβγαλμα και αποτελεσματικό καθάρισμα.
• Σχεδιασμένες σε μέγεθος και σχήμα κατάλληλο για χρήση σε
πολλά διαφορετικά μοντέλα υπεραυτόματων μηχανών καφέ.
• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ για συμβατότητα
με τα μέταλλα και ασφαλή χρήση.
• 100 Ταμπλέτες των 2 gr.
• Eliminates residue in group heads, valves, and lines.
• Formulated for controlled solubility, easy rinsing, and powerful
cleaning.
• Sized and designed for the delivery chambers of a broad
range of fully automatic machines.
• NSF certified for metal compatibility and safety.
• 100 Tablets of 2gr each.

14.90€
Urnex Cafiza Ταμπλέτες Καθαρισμού Υπολειμμάτων Καφέ
Urnex Cafiza Tablets Espresso Machine Cleaner

Urnex Tabz ΤαμπλΕτες ΚαθαρισμοΥ
ΜηχανΩΝ ΚαφΕ ΦΙλτρου & ΔοχεΙου
ΣερβιρΙσματος
• Καθαρίζει το καλάθι συγκράτησης του φίλτρου εκχύλισης
του καφέ και το θερμός ή την κανάτα με μια απλή κίνηση.
• Εξασφαλίζει καθαριότητα και περιορίζει την σπατάλη και
τα λάθη στον υπολογισμό της δόσης.
• 120 Ταμπλέτες.
• Cleans brew basket and server in one simple step.
• Eliminates dust, waste, and operator error.
• 120 Tablets.

13.90€

Urnex Pakz Φακελάκι ΚαθαρισμοΥ
ΜηχανΩΝ ΚαφΕ ΦΙλτρου & ΔοχεΙου
ΣερβιρΙσματος
• Καθαρίζει το καλάθι συγκράτησης του φίλτρου
εκχύλισης του καφέ και το θερμός ή την κανάτα με
μια απλή κίνηση.
• Διατίθεται συσκευασμένο σε φακελάκια μιας δόσης
κατασκευασμένα από διηθητικό χαρτί.
• Το μπλε χρώμα του υγρού που προκύπτει από την
διήθηση του Pakz από το νερό διασφαλίζει τέλειο
ξέπλυμα.
• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ.
• 20 Φακελάκια.
• Cleans brew-basket and server beneath in one step.
• Tea-Paper packets allow «brew-in-place» use.
• Blue dye ensures proper rinsing.
• NSF certified.
• 20 Packets.

7.90€
Urnex Pakz Φακελάκι Καθαρισμού Μηχανών Καφέ
Φίλτρου & Δοχείου Σερβιρίσματος
Urnex Pakz Coffee Equipment Cleaner

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / PROFESSIONAL USE CLEANERS

Urnex Tabz Ταμπλέτες Καθαρισμού Μηχανών Καφέ
Φίλτρου & Δοχείου Σερβιρίσματος
Urnex Tabz Filter Coffee Brewer Cleaning Tablets
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Urnex Grindz Καθαριστικό
Μυλου Άλεσης Καφε
• Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης
καφέ χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησής του.
• Απομακρύνει οσμές καθώς και τα πιο επίμονα υπολείμματα
και έλαια του καφέ.
• Φυσικό προϊόν απαλλαγμένο από οποιοδήποτε χημικό
στοιχείο.
• Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και σε
αλλοδαπές χώρες.
• 430 gr.

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / PROFESSIONAL USE CLEANERS

• Cleans grinder burrs and casings.
• Removes most flavoured coffee odours.
• Natural and completely food safe.
• U.S. and foreign patents pending.
• 430 gr
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22.90€
Urnex Grindz Καθαριστικό Μύλου Άλεσης Καφέ
Urnex Grindz Grinder Cleaner

Urnex Rinza Υγρό Καθαρισμου
Υπολειμμάτων Γάλακτος
• Διασπά την συσσωρευμένη πρωτεΐνη του γάλακτος.
• Καθαρίζει εύκολα όλο το κύκλωμα ροής του καπουτσινατόρε.
• Επίσης καθαρίζει ακροφύσια ατμού παραδοσιακών μηχανών
καφέ espresso καθώς και γαλατιέρες.
• Το ενσωματωμένο σύστημα δοσομέτρησης δίνει πάνω από 30
χρήσεις ανά μπουκάλι.
• 1 Lt.
• Breaks down milk protein buildup.
• Cycles through auto-frothers foreasy cleanup.
• Also cleans traditional steam wands and steel pitchers.
• Built-in measuring device delivers over 30 uses per bottle.
• 1 Lt

13.90€
Urnex Rinza Υγρό Καθαρισμού Υπολειμμάτων Γάλακτος
Urnex Rinza Milk Frothed Cleaner

• Σύνθεση με βάση το κιτρικό οξύ είναι ασφαλές για τις
επιφάνειες από nickel.
• Για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά συστήματα παραγωγής
πάγου ως καθαριστικό του κυκλώματος παρασκευής πάγου.
• Πράσινος χρωματισμός για την οπτική παρακολούθηση του
καθαρισμού του κυκλώματος.
• Κάθε μπουκάλι περιέχει 5 δόσεις.
• Nickel safe formula based on citric acid.
• For use on all commercial ice systems as cycle and soak
cleaning product.
• Green dye allows for visual cue when cleaning equipment.
• Each bottle contains five uses.

12.90€
Urnex Freez Καθαριστικό Εσωτερικού Κυκλώματος Παγομηχανών
Urnex Freez Ice Machine Liquid

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / PROFESSIONAL USE CLEANERS

Urnex Freez Καθαριστικό Εσωτερικου
Κυκλωματος Παγομηχανων
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• Υγρά, άοσμα, μαντηλάκια
καθαρισμού του εξοπλισμού και του
πάγκου εργασίας.
• Σχεδιασμένα για χρήση σε μύλους
άλεσης, κρύα ακροφύσια ατμού
και στις επιφάνειες των πάγκων
εργασίας.
• Το προϊόν είναι ειδικά
σχεδιασμένο να περιέχει κατιονικά
επιφανειοδραστικά για ασφαλή
απομάκρυνση των υπολειμμάτων
του καφέ και του γάλακτος από τον
εξοπλισμό που σχετίζεται με τον
καφέ.
• Ασφαλή, Εύχρηστα,
Αποτελεσματικά.
• 100 Μαντηλάκια.

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / PROFESSIONAL USE CLEANERS

Urnex Café Wipz
Μαντηλάκια
Καθαρισμου Μηχανων Καφε

66

12.90€
Urnex Café Wipz Μαντιλάκια Καθαρισμού Μηχανών Καφέ
Urnex Café Wipz Coffee Equipment Cleaning Wipes

• Pre-moistened, fragrance free
coffee equipment cleaning wipes.
• Designed for use on steam wands,
grinder hoppers and countertops.
• This product is specially formulated
with cationic detergents to safely
clean away milk and coffee residue
on all your coffee equipment.
• Safe, Easy, Effective.
• 100 Wipes.

Urnex DEZCAL Καθαριστικό Αλάτων
για Μηχανες Καφε
• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων.
• Για τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων
από boilers και αντιστάσεις.
• Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για την συντήρηση
σωληνώσεων, ακροφυσίων νερού και ατμού καθώς και
εξαρτημάτων παραγωγής αφρογάλακτος.
• Διατίθεται σε φακελάκι μιας δόσης 28 gr.
• Non-toxic, biodegradable and safe descaler.
• For fast and effective descaling of boilers and heating
elements.
• Can also be used to maintain faucets, spray heads & milk
systems.
• Portion packet available in 1 oz (28 g) size.

0.80€
Urnex DEZCAL Καθαριστικό Αλάτων για Μηχανές Καφέ
Urnex Dezcal Descaler

Urnex Liquid Dezcal Υγρό
Καθαριστικό Αλάτων για Μηχανες Καφε
• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων
• Για τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων από boilers
και αντιστάσεις
• Είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακές μηχανές καφέ φίλτρου, σε κάθε
μηχανή καφέ espresso και σε βραστήρες
• Ποσότητα στο μπουκάλι 1lt
• Non-toxic, biodegradable and safe descaler
• For fast and effective descaling of boilers and heating elements
• For use on home brewers, espresso machines (traditional and automatic),
kettles, pod & capsule machines
• Quantity n the bottle 1lt

11.90€

URNEX SPRAYZ CLEANING SPRAY
• Σπρέι καθαρισμού εξοπλισμού καφέ.
• Νέα τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον που βασίζεται στα φυτά.
• Διασπά τα υπολείμματα του καφέ και είναι ασφαλή για τρόφιμα.
• Καθαρίζει δοχεία κόκκων καφέ, πάγκους, τραπέζια, δίσκους
σερβιρίσματος, δοχεία υπολειμμάτων
• Coffee equipment cleaning spray
• New eco-friendly, completely plant based, nano-colloidal technology
• Food safe concentrate breaks down coee oil residue
• Clean grinder hoppers, counters, tabletops, trays, or condiment counter.

11.90€
Urnex Sprayz Σπρέι Καθαρισμού Εξοπλισμού Καφέ
Urnex Sprayz Coffee Εquipment Cleaning Spray

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / PROFESSIONAL USE CLEANERS

Urnex Liquid Dezcal Υγρό Καθαριστικό Αλάτων για Μηχανές Καφέ
Urnex Liquid Dezcal Activated Scale Remover
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Urnex Cafiza Home Ταμπλετες
Καθαρισμου Μηχανων Καφε
Espresso Οικιακης Χρησης
• Σχεδιασμένο για χρήση σε υπεραυτόματες και
παραδοσιακές μηχανές καφέ espresso οικιακής
χρήσης.
• Με ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα,
εύκολο ξέβγαλμα και αποτελεσματικό καθάρισμα.
• Πιστοποιημένο προϊόν από το NSF των ΗΠΑ για
συμβατότητα με τα μέταλλα και ασφαλή χρήση.
• Συσκευασία blister που περιέχει 8 ταμπλέτες.
• Designed for home super automatic and
traditional espresso machines.
• Formulated for controlled solubility, easy rinsing
and powerful cleaning.
• NSF certified for metal compatibility and safety.
• Packaged on a blister card, provides 8 cleanings
per carton.

4.30€

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / HOME USE CLEANERS

Urnex Cafiza® Home Ταμπλέτες Καθαρισμού Μηχανών
Καφέ Espresso Οικιακής Χρήσης
Urnex Cafiza® Home Espresso Machine Cleaning Tablets
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Urnex Cleancaf Home Καθαριστικό
Μηχανων Οικιακης Χρησης
• Καθαριστικό διπλής δράσης, εξαφανίζει τα έλαια και διαλύει
τα άλατα.
• Κατάλληλο για το καθαρισμό μηχανών καφέ φίλτρου και
μηχανών καφέ espresso οικιακής χρήσης.
• Το μπλε του χρώμα διασφαλίζει τέλειο ξέπλυμα.
• Το μοναδικό κατοχυρωμένο ως οργανικό καθαριστικό στην
αγορά.
• Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 3 φακελάκια των 9,3gr.
• Dual-action formula eliminates coffee oils and dissolves
mineral deposits.
• Cleans both home coffee and home espresso machines.
• Blue dye ensures proper rinsing.
• Only organically listed home coffee machine cleaner.
• Retail box contains 3 single-use 9,3gr packets.

3.90€
Urnex Cleancaf Home Καθαριστικό Μηχανών Οικιακής Χρήσης
Urnex Cleancaf Retail Coffee Maker Cleaner

Urnex Dezcal Home
Καθαριστικό Αλάτων
Μηχανων Οικιακης Χρησης
• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό
αλάτων.
• Για τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων
από boilers και αντιστάσεις.
• Είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακές μηχανές καφέ
φίλτρου, σε κάθε μηχανή καφέ espresso και σε βραστήρες.
• Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 4 δόσεις μιας χρήσης των
28gr.
• Non-toxic, biodegradable and safe descaler.
• For fast and effective descaling of boilers and heating
elements.
• For use on home brewers, espresso machines (traditional
and automatic), kettles, pod & capsule machines.
• Packaging includes 4 single-use 28gr packets.

4.90€
Urnex Dezcal™ Home Καθαριστικό Αλάτων Μηχανών Οικιακής Χρήσης
Urnex Dezcal™ Retail Descaler

• Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης
καφέ χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης.
• Φυσικό προϊόν απαλλαγμένο από οποιοδήποτε χημικό
στοιχείο.
• Απομακρύνει και τα πιο επίμονα υπολείμματα καφέ και
οσμών.
• Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και σε
αλλοδαπές χώρες.
• Η συσκευασία περιέχει 3 φακελάκια των 35gr.
• Cleans grinder burrs and casings with no disassembly
required.
• All-natural and completely food safe.
• Removes most flavored coffee odors.
• U.S. and foreign patents pending.
• Packaging includes 3 packets of 35gr.

7.90€
Urnex Grindz™ Home Καθαριστικό Μύλων Άλεσης Καφέ Οικιακής Χρήσης
Urnex Grindz™ Home Grinder Cleaner

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / HOME USE CLEANERS

Urnex Grindz Home Καθαριστικό
Μυλων Άλεσης Καφε Οικιακης Χρησης
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Urnex Rinza Υγρό Καθαριστικό
Υπολειμμάτων Γάλακτος
• Καθαριστικό υπολειμμάτων γάλακτος.
• Διασπά την συσσωρευμένη πρωτεΐνη του γάλακτος.
• Καθαρίζει εύκολα όλο το κύκλωμα ροής του καπουτσινατόρε.
• Επίσης καθαρίζει ακροφύσια ατμού παραδοσιακών μηχανών
καφέ espresso καθώς και γαλατιέρες.
• Ποσότητα στο μπουκάλι 120ml.
• Breaks down milk protein buildup.
• Milk systems’ cleaner.
• Cycles through auto-frothers for easy cleanup.
• Also cleans traditional steam wands and steel pitchers.
• Quantity in the bottle 120ml.

5.90€

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / HOME USE CLEANERS

Urnex Rinza Υγρό Καθαριστικό Υπολειμμάτων Γάλατος
Urnex Rinza Milk Frothed Cleaner
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Urnex Liquid Dezcal
Υγρό Καθαριστικό Αλάτων
• Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο και ασφαλές καθαριστικό αλάτων.
• Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά τα άλατα από boilers και
αντιστάσεις.
• Είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακές μηχανές καφέ φίλτρου,
σε κάθε μηχανή καφέ espresso και σε βραστήρες.
• Ποσότητα στο μπουκάλι 120ml.
• Non-toxic, biodegradable and safe descaler.
• Fast and effective descaling of boilers and heating elements.
• For use on home brewers, espresso machines (traditional and
automatic), kettles, pod & capsule machines.
• Quantity in the bottle 120ml.

3.99€
Urnex Liquid Dezcal 120mm Υγρό Καθαριστικό Αλάτων
Urnex Liquid Dezcal 120 mm Activated Scale Remover

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