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Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ.
The next generation of coffee machines.

Επιβλητική εξωτερική εμφάνιση. Έξοχη εσωτερική κατασκευή.
Perfect exterior. Superior interior.

Η σειρά υπεραυτόματων μηχανών καφέ Coffee Celebration προσφέρει σε κάθε επιχείρηση, σημαντική ευελιξία και
απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης. Διαφοροποιείται από κάθε προηγούμενη πρόταση της αγοράς αφού τα μοντέλα
της Coffee Celebration μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά στον πάγκο σας και να δημιουργήσετε έτσι το coffee
station της αρεσκείας σας. Το set των μοντέλων πλαισιωμένο από παρελκόμενα όπως φλυτζανοθήκες, και ψυγείο
γάλακτος συνθέτει μια ολοκληρωμένη, κομψή, ελκυστική και τεχνολογικά προηγμένη μονάδα παράγωγης καφέ. Αυτοί
οι διαφορετικοί συνδυασμοί χαρίζουν μια εξαιρετική δυναμική στην επιχείρησή σας, ανταποκρινόμενοι στις εκάστοτε
ανάγκες σας.
The full automatic coffee machines, Coffee Celebration, provides to every business significant flexibility and unlimited
future developments. It is different from any existing market solution thanks to its modular construction and can be
optimally deployed in either small or large enterprises in all sectors. A set of Coffee Celebration optional modules
and accessories, such as cup-warmers and cooling units forms, an elegant, cutting –edge technology and a
complete coffee production unit.

Coffee Celebration «BC». Εγγυάται απεριόριστη απόλαυση στον καφέ.
Coffee Celebration «BC». Ultimate coffee enjoyment guaranteed!

Η υψηλών επιδόσεων μηχανή καφέ Coffee Celebration BC εντυπωσιάζει με την δυνατότητά της να παρασκευάζει
μεγάλες ποσότητες καφέ εξαιρετικής ποιότητας. Τα 3 ενσωματωμένα boiler για ζεστό νερό, ατμό και καφέ
διασφαλίζουν τη σταθερή απόδοσή της σε ποιότητα ροφημάτων ακόμα και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες ζήτησης.
Η μηχανή καφέ Coffee Celebration BC παράγει φρεσκοαλεσμένο καφέ espresso και συναφή ροφήματα με βάση τον
espresso, ζεστό νερό και ατμό. Όλα τα παραπάνω ροφήματα παρασκευάζονται πολύ εύκολα αφού η διαχείριση της
μηχανής γίνεται μέσω μια εύχρηστης οθόνης αφής που διαθέτει. Επιπλέων το αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού της θα
σας απαλλάξει από τις συνήθεις πολύπλοκες διαδικασίες καθαρισμού, οι οποίες ακλουθούν στο τέλος μιας κουραστικής
ημέρας. Ξεκινήστε το πρόγραμμα μέσω της φιλικής, προς τον χρήστη, οθόνη αφής και το σύστημα θα αναλάβει την
ολοκλήρωσή του. Το μοντέλο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο με σύστημα γάλακτος που τοποθετείται κάτω από την πάγκο
εργασίας.
This high performance coffee machine impresses by its capacity to produce large amounts of coffee of
outstanding quality. The 3 boilers for hot water, steam and coffee ensure that the machine’s performance remains
at a consistently high level even when your business is running full throttle. Coffee Celebration BC produces
espresso, espresso based beverages, hot water and steam. All these beverages can be easily produced through an
easy to use touch screen. The fully automatic cleaning programme will relieve you of the daily task of cleaning the
system at the end of a strenuous day; start the program by means of the user-friendly display and the system will
take care of the rest. This model is also available with an undercounter milk system.

Coffee Celebration «BCL». Η μηχανή καφέ με το πλήρως ενσωματωμένο και
εύχρηστο σύστημα γάλακτος.
Coffee Celebration «BCL».The compact milk system.

Με τεχνική υπεροχή, αισθητική, εργονομία, αξιοπιστία αλλά κυρίως υψηλή ποιότητα, η Coffee Celebration BCL
ικανοποιεί στο μέγιστο όλες τις απαίτησης κάθε επιχείρησης.
Συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηρίστηκα της μηχανής καφέ Coffee Celebration BC και επιπλέον είναι εφοδιασμένη με ένα
σύστημα γάλακτος υψηλών προδιαγραφών που διασφαλίζει την συνεχή ψύξη του γάλακτος (επομένως την διατήρησή
του σύμφωνα με τους όρους υγιεινής) από την μονάδα ψύξης μέχρι την είσοδο στο σημείο παρασκευής της κρέμας για
cappuccino. Η BCL παράγει ζεστό και κρύο γάλα και φτιάχνει εξαιρετική, βελούδινης υφής, κρέμα για cappuccino.
Το ενσωματωμένο σύστημα έλεγχου της ποσότητος γάλακτος στην δεξαμενή ειδοποιεί εγκαίρως τον χρήστη όταν η επτά
λίτρων δεξαμενή θα πρέπει να ξαναγεμίσει.
This technically and aesthetically perfect unit leaves nothing to be desired. It combines all the characteristics of BC
and it comes equipped with a high standard milk system that ensures the continuous cooling of the milk (and thus
its hygienic integrity) from the fridge until it enters the head of the frother for instantaneous processing. Cold and
hot milk can be served as well as the creamy compact milk froth required for the perfect cappuccino. The integrated
milk level controller will notify you in advance when the seven liter milk container needs refilling.

Πολλές εναλλακτικές, χρώματα, διαφορετικοί συνδυασμοί. Η επιλογή είναι δική σας.
Options, colours, combinations. The choice is yours.

Οι μηχανές καφέ BC και BCL της σειράς Coffee Celebration
έχουν τέτοιες προδιαγραφές κατασκευής, ώστε να ικανοποιούν
στο έπακρο, όλες τις επιθυμίες σας καθώς συνδιάζονται με πολλά
επιπρόσθετα και αξεσουάρ.
Όλα τα μοντέλα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους
συνθέτοντας ένα set μηχανημάτων και συσκευών υποστήριξης
του coffee station. Ένα τέτοιο set μπορεί να εμπλουτιστεί με
επιλογές όπως:
• 5 διαφορετικά χρώματα της κύριας μονάδας.
• 2 επιπλέων μύλοι για τα μοντέλα “BC” και “BCL” που
επιτρέπουν την χρήση ακόμη περισσότερων ποικιλιών καφέ.
• Λειτουργία με σύνδεσης το δίκτυο αλλά και με δεξαμενή
νερού.
• Σύστημα γάλακτος που τοποθετείτε κάτω από τον πάγκο για το
μοντέλο BC χωρητικότητας 15 lt.
• Θύρα διασύνδεσης για εξαγωγή δεδομένων συμβατή με τα
λογιστικά προγράμματα.
• Θερμαντήρας φλιτζανιών με μέση χωρητικότητα περίπου 100
φλιτζάνια με καλάθια φλιτζανιών σε διάφορα μεγέθη
• Θερμαντήρας φλιτζανιών ταχείας θέρμανσης
• Φωτισμός στα ράφια των φλιτζανιών
• Δοχείο υπολειμμάτων καφέ κάτω από τον πάγκο.
• Ενσωματωμένο σύστημα αναγνώρισης καρτών
παραμετροποίησης λειτουργίας για ιδιοκτήτη, barista και
τεχνικούς.
• Οι ίδιες μηχανές βγαίνουν και ως μοντέλο για self service
λειτουργία.

The members of the Coffee Celebration Family can be tailored
according to your every wish. This is made possible by an
expansive selection of options and accessories. All models,
including cup warmers, can be variously combined to create
the perfect unit for your needs. The following superior options
can be added:
• 5 different main unit colours
• 2 additional grinders for models «BC» and «BCL» to
permit yet further coffee varieties
• Fixed plumbing and reservoir operation
• Undercounter milk system for the models «C» and «BC»
• (for processing up to 15 litres of milk)
• Existing connections for all commercially available
• accounting systems Cup warmer with an average
capacity of around 100 cups
• with cup baskets in various sizes
• Rapid cup warmer
• Cup rack lighting
• Undercounter coffee grounds disposal bin
• Catering cart mounting
• Self service models

Μοναδική τεχνολογία έως την τελευταία λεπτομέρεια.
Technologically unique. Down to the smallest detail.
Τεχνολογία καφέ.

Τεχνολογία στο γάλα

Τεχνολογία service

Η Coffee Celebration όπως και όλα τα προϊόντα
της Schaere αποτελούν μοναδικά τεχνολογικά
επιτεύγματα στον χώρο των μηχανών καφέ, λόγω
του ότι είναι δημιουργήματα μεγάλης εμπειρίας
και αγάπης προς την λεπτομέρεια.
Εσωτερικά, η Coffee Celebration υπερέχει
τόσο με τα 3 διαφορετικά boiler, όσο και τους
4 διαφορετικούς ενσωματωμένους μύλους, που
αλέθουν ταυτόχρονα και δημιουργούν πολλά
διαφορετικά χαρμάνια.
Αποτέλεσμα: καφές απόλυτα προσαρμοσμένος
στις γευστικές προτιμήσεις ακόμη και των πιο
απαιτητικών πελατών σας.

Το σύστημα παραγωγής γάλακτος της σειράς
Coffee Celebration είναι πατέντα της Schaerer
και είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά, το
όποιο διασφαλίζει τους όρους υγιεινής ψύχοντας
το γάλα από το δοχείο συντήρησης του έως το
σημείο εξαγωγής γάλακτος και κρεμάς γάλακτος
για cappuccino (αφρόγαλο).

Όλα τα μέρη από τα οποία αποτελείται η Coffee
Celebration κατασκευάζονται με μεγάλη φροντίδα και με εγγύηση ποιότητας για τον σχεδιασμό
και υλικά κατασκευής της.
Παρόλα αυτά, στην περίπτωση που παρουσιαστεί
κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν, η Eurogat παρέχει
άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη από μια ομάδα ειδικευμένων τεχνικών που στελεχώνουν χρόνια τώρα το έμπειρο αλλά και αξιόπιστο τμήμα
τεχνικής υποστήριξής της.

Coffee technology.

Milk technology

Service technology

You will find the latest technology, a wealth of
experience and a love for detail in all of our
products, and particularly the Coffee Celebration. This coffee machine’s simple and elegant
construction – inside and out – is just as winning as its separately arranged boilers and
grinders as well as the option of using up to
four grinders at a time for grinding and blending. The result: coffee the way you like it.

Coffee Celebration’s milk system is patented
by Schaerer and is a system that incorporates
the best aspects of all the existing market solutions. It cools the milk from the reservoir to the
foam jet assembly, it is easy to clean and it
meets the highest hygienic standards.

Each of the key components of Coffee Celebration is manufactured with great care and
guarantees the highest quality – both in terms
of design and the materials used. However,
should the unexpected occur, assistance is
immediately available by Eurogat’s specialized
service team whose people are exceptionally
trained to provide high quality service to the
clients.

Τέλεια εξωτερική όψη. Άριστη εσωτερική κατασκευή.
Perfect exterior. Superior interior.
Εμπειρία στον καφέ.

Εμπειρία στο γάλα

Το ευχάριστο άρωμα του φρεσκοφυλτραρισμένου καφέ και η πλούσια γεύση του τέλεια
εκχυλισμένου καφέ αποτελούν γνήσια πηγή
τέρψης των αισθήσεων της όσφρησης και της
γεύσης. Για την παραγωγή αυτού του τέλειου
αποτελέσματος έχουν δουλέψει εξειδικευμένοι
άνθρωποι του καφέ που βρίσκονται στο Coffee
Competence Center της Schaerer (Κέντρο
Μελέτης και Έρευνας για τον καφέ).

Caffè latte, latte macchiato, cappuccino:
γάλα και κρέμα γάλακτος (αφρόγαλο) είναι
απαραίτητα συστατικά στα παραπάνω αλλά και
σε πολλά άλλα αγαπημένα ροφήματα. Γι’ αυτό
η Schaerer έχει αφιερωθεί στη σωστή διατήρηση και επεξεργασία του φρέσκου γάλακτος.
Ειδικοί του καφέ και μηχανικοί συνεργάζονται
για να αναπτύξουν μοναδικές πρωτοποριακές
και με τεχνολογική υπέροχη λύσεις που ικανοποιούν τους πελάτες στον τομέα αυτό.

Εμπειρία στο service και τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες.

Coffee Competence

Milk Competence

Advisory and Service Competence

Coffee touches the senses; the scent of
freshly ground coffee beans and the taste of
a perfectly brewed cup of coffee are a genuine treat for nose and palate. In addition to
working hand in hand with the engineers at
our «Coffee Competence Centre», Schaerer’s
coffee specialists also share their knowledge
and experience with customers and partners.

Caffè latte, latte macchiato, cappuccino; milk
and milk foam are indispensable components
in these and other beloved beverages. For
this reason, Schaere people have dedicated
themselves to the subject of fresh milk, its
processing and the preserving of its hygienic
integrity. Its coffee experts and engineers
work together to develop leading edge solutions to meet the needs of their customers.

The advanced technical training of our
service team, our experience and in depth
knowledge of the HORECA industry enables
us to effectively advice and service clients before and after the purchase of the machine.

Η άριστη τεχνική κατάρτιση των τεχνικών μας
το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης όλων των
στελεχών μας, η μεγάλη γνώση και πολυετής
εμπειρία μας στον χώρο του HO.RE.CA μας
δίνει την δυνατότητα να λειτουργούμε συμβουλευτικά στους πελάτες μας πριν και μετά την
αγορά της μηχανής και να τους υποστηρίζουμε
αποτελεσματικά στο service.

Διαστάσεις
Dimensions
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Καφές, ζεστό νερό, ατμός, γάλα
Coffee, hot water , steam milk�
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

GUS Espresso
Pytiousis 39 - 341 00 – Chalkis
Tel. (+30) 22210 28620
Mob. (+030)
694 5406029
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Mob. (+030) 694 5203737
Site: www.gusespresso.gr
Email: contact@gusespresso.gr
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