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Witamy i dziękujemy za wybór współpracy z 
firmą LCF. Nasz katalog produktów 2020 jest 
w y n i k i e m n a s z e g o w i e l o l e t n i e g o 
doświadczenia w naszej branży oraz 
p o ł ąc z e n i a i śc i s łe j w s p ó łp r a c y z 
prestiżowymi markami i fabrykami.  

Naszą g łówną wizją jest oferowanie 
najlepszego możliwego wsparcia na rynku 
na j lepszym producentom urządzeń 
gastronomicznych i urządzeń kawowych na 
świecie. Jak planujemy to osiągnąć?  

‣Zespół menedżerów produktu do codzien-
nego wsparcia 
‣Zapas części zamiennych i serwis Hotline 24/7  
‣Zespół wyszkolonych techników i ekspertów  
‣Centrum szkoleniowe z funkcjonalną kuchnią 

w Warszawie 
‣Zespół barista gotowy pomóc w wyborze 

odpowiedniego sprzętu do profesjonalnego 
baru. 

Firma: LCF Kuchnie Sp. z o.o. 

NIP:  952 212 9039 

Adres: Urocza 26, 04-651 
Warszawa, Polska 

Godz. otwarcia: 8.00 - 16.00 

Kontakt: T: +48 22 299 0059 
E: info@lcfkuchnie.pl  
W: www.lcfkuchnie.pl 

LCF HOME: E: biuro@lcfkuchnie.pl 
T: +48 884 884 538 

LCF PROFI: E: sales@lcfkuchnie.pl 
T: +48 604 970 515 

LCF SWEET:  E: sales2@lcfkuchnie.pl 
T: +48 731 454 612 

LCF SERVICE:  E: service@lcfkuchnie.pl 
T: +48 501 523 368 

Firma LCF - bogate doświadczenie, unikalne marki, 
wsparcie serwisowe, na którym możesz polegać!
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STORM - EKSPRES DO KAWY DLA NAJLEPSZYCH BARISTÓW

Storm to połączenie kunsztu i wysokiej technologii. Dzięki Storm bariści mogą swobodnie 
wyrażać siebie i odkrywać swoją zdolność do eksperymentowania poprzez proste i wygodne 
działania.  

Storm to badania nad wartościami, które z czasem zaginęły, ale pojawiły się ponownie dzięki 
nowemu podejściu kulturalnemu i rzemieślniczemu, które szybko rozprzestrzenia się na całym 
świecie. Kawa wydawana jest w centrum każdej restauracji. Bariści są jak bohaterzy na scenie i 
mają bardzo symboliczną wartość. Relacje między tymi, którzy obsługują maszynę i delektują się 
kawą, zostały zrewolucjonizowane: Barista, który wybrał ziarna kawy, palił i zaparzył z niemal 
maniakalnym poświęceniem, może zaoferować rytualne przygotowanie i opowiadanie historii. 

Ten ekspres jest po prostu niesamowitym sprzętem do kawy, a ponieważ mamy bezpośredni 
kontakt serwisowy z fabryką Astoria, postanowiliśmy zaoferować Ci to dzieło sztuki…
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STORM - CAŁKOWITA KONTROLA RĘCZNEGO DOZOWANIA

Storm to wspania ła maszyna, która 
gwarantuje całkowitą kontrolę ręcznego 
dozowania kawy pochodzącej z jednego 
źródła, a jednocześnie nadaje się do użycia 
zgodnie z zapamiętanymi krzywymi 
parzenia, które mogą stale poprawiać 
sensorykę i nuty aromatyczne. Otrzymujesz 
stały nadzór nad zaparzaniem. Storm wziął 
pod uwagę wymagania ruchowe baristy i 
jego / jej potrzebę użycia dźwigni, aby 
dostosować kawę do docelowego smaku i 
koncepcji. Analogowym funkcjom, które 
poprawiają n iestandardowe krzywe 
parzenia, towarzyszy również cyfrowe 
przechowywane funkcje ustawień. 

Dysza pary Barista Attitude chroni przed 
oparzeniami a system leawra zapewnia duże 
bezpieczeństwo. Super Dry to innowacyjny 
system, który utrzymuje parę suchą i przy 
minimalnej począ tkowej kondensacj i , 
gwarantowanej przez zawór e lekt ro-
magnetyczny umieszczony na wylocie. 
Zmniejszona i lość wilgotnej pary jest 
odprowadzana w temperaturze 110 ° C, aby 
zagwarantować obecność suchej pary gotowej 
do użyc ia . Nowy system Super Dry 
gwarantuje ciągłe korzystanie z pary bez 
zmnie jszan ia wydajnośc i , nawet gdy 
jednocześnie używane są dwie dysze.
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STORM - INNOWACJE  I PRAKTYCZNOŚĆ

W Storm regulacja półki odpływowej 
pozwala bariście utrzymać filiżankę na 
o d p o w i e d n i m p o z i o m i e d l a 
przygotowywanego napoju. Rutynowe 
operacje czyszczenia są również bardziej 
płynne i jednolite dzięki zaokrąglonemu 
kształtowi, natomiast mycie jest ułatwione 
dzięki pionowemu wyjmowaniu kratki. 
Wyrafinowany design Storm jest wynikiem 
współpracy od lat Astorii z turyńskim 
studiem Adriano Design, które jest jednym z 
najbardziej znanych studiów projektowych 
we Włoszech, uhonorowanym najbardziej 
prestiżowymi nagrodami krajowymi i 
międzynarodowymi, takimi jak nagroda 
Compasso d'Oro.

Dostosowane szlachetne materiały - 
wzbogacone akcentami drewna, które 
można spersonalizować różnymi rodzajami 
drewna i bejcami, ekspres do kawy Storm 
wzbudza emocje i został zbudowany 
zgodnie z najbardziej precyzyjnymi 
technologicznie badaniami. 

Regulowane nóżki - Storm to łatwa do 
rozpoznania maszyna o silnej osobowości, 
uniesiona na nogach, ale należąca do 
najniższych w tej kategorii i umieszczona na 
ladzie, aby nawiązać relację barmana z 
klientem na pierwszej linii.
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1. Różdżka pary - Super Dry to innowacyjny system, który utrzymuje parę suchą przy minimalnej 
początkowej kondensacji, gwarantowanej przez elektrozawór umieszczony na wylocie. Zmniejszona 
ilość wilgotnej pary jest odprowadzana w temperaturze 110 ° C, aby zagwarantować obecność suchej 
pary, nawet gdy jednocześnie używane są dwie dysze. 

2. Krzywa zaparzania - W wersji FRC krzywa zaparzania jest obsługiwana bezpośrednio przez baristę 
poprzez ręczny lewar umieszczony obok grupy. Wszystkie możliwości parzenia są w gestii baristy; 
Storm umożliwia dostosowanie każdego kubka do jego / jej potrzeb. 

3. Steam Boost - Storm jest wyposażony w opcję SB (Steam Boost), którą technik może aktywować 
podczas instalacji lub jest dostępny w wersji Extreme Steam Boost, która może w razie potrzeby 
maksymalnie zwiększyć wydajność wytwarzania pary. 

4. Przycisk zaparzania - na grupie znajduje się 5-calowy wyświetlacz i elektromechaniczny zawór, który 
po umieszczeniu dokładnie nad uchwytem fi ltra umożliwia jego sprzęgnięcie i ręczne uruchomienie 
jednym ruchem. Działając na ukrytą śrubę, łatwo jest wyjąć ten element  do prac konserwacyjnych na 
niej i na wyświetlaczu. 

5. Uchwyty filtrów - Uchwyty fi ltrów Storm wykonane są z impregnowanego drewna dębowego. 
Ergonomia i równowaga sprawiają, że jest to idealny towarzysz każdego baristy. 

6. 5¨ Display - Wyświetlacz 5¨ - Storm jest wyposażony w wyświetlacz 5 ”na grupie, za pomocą którego 
można: - Zaprogramować krzywe parzenia dla każdej grupy, ustawić temp. dozowania dla każdej 
grupy, wyświetlić wykres ostatnio przygotowanej kawy, ustawić tryb oszczędzania energii, 
programować dawki, Wyświetlać liczniki, Zmienić temp.  ciepłej wody, Połączyć z serwerem Cloud.
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7. Różdżka pary - Super Dry to innowacyjny system, który utrzymuje parę suchą przy minimalnej 
początkowej kondensacji, gwarantowanej przez zawór elektromagnetyczny umieszczony na wylocie.  

8. Green line - niewielki wpływ na środowisko- zmniejsza zużycie do 47,6% *w porównaniu do tradycyjnych 
ekspresów do kawy. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu, które zarządza rezerwowym 
automatycznym systemem podczas przerw, funkcją oszczędzania energii w nocy i inteligentną regulacją 
temperatury.. 

9. Steam Boost - Storm jest wyposażony w opcję SB (Steam Boost), którą technik może aktywować podczas 
instalacji lub jest dostępny w wersji Extreme Steam Boost, która może w razie potrzeby maksymalnie 
zwiększyć wydajność wytwarzania pary. 

10. Pokrywa kabli wodnych i zasilających - Węże załadowcze i rozładowcze oraz wejścia zasilające są 
połączone w cylindrycznej strukturze, dzięki czemu widoczna część maszyny jest bardziej elegancka i 
schludna. W rezultacie kable i węże są bezpośrednio podłączone do otworu w blacie, co pozwala uniknąć 
ekspozycji kabli w maszynach uniesionych na nogach. 

11. Podstawa z drewna dębowego - Storm opiera się na podporach z poddanego obróbce drewna 
dębowego, które zapewniają trwałość i czystość. Nogi są wykonane z polerowanej stali nierdzewnej i 
wyposażone w pojedynczą (10 mm) przednią i tylną regulację, dzięki czemu Storm idealnie spoczywa na 
blacie. 

12. Regulowana tacka ociekowa – W STORM regulacja tacy pozwala bariście utrzymywać fi liżankę na 
odpowiedniej wysokości dla napoju. Rutynowe operacje czyszczenia są również bardziej płynne i 
jednolite dzięki zaokrąglonemu kształtowi, natomiast mycie jest ułatwione dzięki pionowemu 
wyjmowaniu tacki.
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STORM - WSZYSTKIE FUNKCJE KONCENTRUJĄ SIĘ NA IDEALNYM KUBKU
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•     Elektroniczny podgrzewacz do filiżanek. Licznik roboczy podświetlany diodami LED. Podświetlenie LED 
ze zmianą natężenia światła. 

•     Oszczędzanie energii: automatyczne włączanie / wyłączanie i czuwanie. 
•   Tryb użytkowania: komfort (maszyna zawsze aktywna), programowanie cotygodniowe (programowanie 

przedziałów czasowych w trybie gotowości), Eco (samouczenie w oparciu o pracę maszyny). 
•   Wyświetlacz: czas, temperatura parzenia, tabela parzenia, ciśnienie parzenia (w wersji FRC, dla każdej 

grupy). Eksport parametrów maszyny. 
•   Licznik: ilość dostarczonej kawy i gorącej wody, litry zużytej wody, informacje o wymianie filtra, zużycie 

młynka, liczba wykonanych zaparzeń. 
•   Cyfrowy wskaźnik ciśnienia w bojlerze i sterowanie. Cyfrowy wyświetlacz ciśnienia. Port USB. 
•   Interfejs użytkownika: wyświetlacz dla każdej grupy; wybór rodzaju wyświetlania. 
•   Konserwacja: obsługa planowej konserwacji 
•      Języki (włoski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, chiński i rosyjski) 
•   Konfigurowalny wygaszacz ekranu. 
•   Programowanie dawki i przepisy na kawę: możliwość ustawienia parametrów dla różnych rodzajów 

kawy 
•   Tacka ociekowa i nóżki z regulacją wysokości. Barista Attitude: dysza pary zapobiega oparzeniom. 
•   Super Dry: system dozowania suchej pary. 
•   Steam Boost (SB): aktywowany przez technika, w zależności od potrzeb operacyjnych maszyny 
•     Bluetooth Konfiguracja krzywych parzenia dla każdego klawisza. Układ kontroli wydajności obwodu  

Opcje: 
•      Autosteamer. WiFi dla telemetrii. ESB - (Extreme Steam Boost)
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STORM - PIĘĆ KOMBINACJI KOLORÓW

Chrom & Biały Matowy czarny & Czarny

Chrom & Czarny Chrom & Czerwony

Matowy czarny  & Brązowy
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      2 GRUPY 

Zasilanie      230 V 
Maksymalna Moc    4800/5230 W 
Maksymalna Moc  (wer. ESB)   5800/6315 W 
Moc na grupach    150x2/165x2 W 
Bojlery na grupach i ich moc   1000x2/1090x2 W 
Moc grzałki     3000/3270 W 
Wielkość bojlera    8.5 Lt 
Pojemność zbiornika na wodę  1.2 x 2 Lt 
Waga      85 Kg 
Szerokość      1035 mm 
Głębokość     618 mm 
Wysokość      500 mm

3 GRUPY  

230/240-400/415 V 
6400/6970 W 
7333/7985 W 
150x3/165x3 W 
1000x3/1090x3 W 
4000/4360 W 
8.5 Lt 
1.2 x 3 Lt 
105 Kg 
1175 mm 
618 mm 
500 mm
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PLUS 4 YOU TS - WYDAJNOŚĆ I DYNAMICZNA KONSTRUKCJA

Plus 4 You TS to model należący do wysokiego asortymentu Astoria, 
który wyróżnia się dynamicznymi i energicznymi liniami, które 

zwiększają doskonałą wydajność pod względem jakości filiżanki i 
oszczędności energii. 

Jakość zapewnia innowacyjny system sterowania, który zarządza grupami na wszystkich 
etapach ekstrakcji kawy, od wstępnego zaparzania do wydawania. Plus 4 You pozwala 

połączyć maksymalną wydajność z idealną  temperaturą.

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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PLUS 4 YOU TS - WYDAJNOŚĆ I DYNAMICZNA KONSTRUKCJA

Wszystko jest łatwiejsze z ekranem TS 
Ekran dotykowy wprowadzony w celu 
połączenia funkcjonalności i nowoczesnego 
stylu. Jest w stanie kontrolować pojedyncze 
jednostki w trybie cyfrowym na wszystkich 
etapach ekstrakcji kawy, od wstępnego 
zaparzania do wydawania. 

Wielo bojlerowa technologia 
Modu łowość to jedna z k luczowych 
koncepcji Plus 4 You TS: bojler pary… 

Niezależne zbiorniki i elektroniczny system 
zarządzania umożliwiają każdej jednostce 
oddzielną pracę. Jeśli ekstrakcja kawy nie 
działa prawidłowo, Plus 4 You sugeruje na 
wyświet laczu odpowiednie dz ia łania 
naprawcze. Każda grupa ma swój zbiornik. W 
t e n s p o s ó b m o że s z u s t a w i ć r ó żn e 
temperatury dla różnych grup, zawsze 
gwarantując maksymalną stabilność i 
wydajność na filiżankę. 

Regulacja temperatury 
Innowacyjna technologia tego modelu 
zapewnia regulacje ciepła, które umożliwia 
maksymalne osiągi wraz z najbardziej 
odpowiednią temperaturą .  System 
j e d n o c z eśn i e p o ró w n u j e p a ra m e t r y 
d o z o w a n i a p o s z c z e g ó l n y c h k a w z 
optymalnymi wartościami zadanymi  i w 
czasie rzeczywistym i zgodnie z profilem 
użytej kawy dostarcza informacji o produkcie 
„w filiżance”.

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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PLUS 4 YOU TS - WYDAJNOŚĆ I DYNAMICZNA KONSTRUKCJA

Design  
Forceful Mocne i dynamiczne linie stylistyczne, 
w k tórych naprzemiennie wys tępują 
wgłębienia i zaokrąglenia, a także krzywe i 
proste linie, co daje ogólny wynik jedyny w 
swoim rodzaju: projekt wnosi wyrafinowanie, a 
jednocześnie doskonale opisuje doskonały 
komponent technologiczny, który pozostaje 
pulsującym sercem Plus 4 You. Klawiatura jest 
podświetlana, aby ułatwić wyszukiwanie 
funkcji i jest umieszczona na froncie roboczym 
w celu optymalizacji, przyspieszenia i poprawy 
pracy baristy. 

Praca baristy 
Barista, kilkoma prostymi ruchami jest w 
stanie z łatwością dozować wszystkie 
zamówione napoje. Standardowo i dla 
maksymalnej wszechstronności we wszystkich 
przygotowaniach, maszyna jest wyposażona 
w diodę LED, która oświetla obszar roboczy 
oraz w jednostki podnoszone za pomocą 
ukrytych uchwytów do unoszenia kubków. 
Wyświetlacz umieszczony pośrodku obszaru 
sterowania umożliwia programowanie i 
wyświetlanie głównych parametrów maszyny.

Z Plus 4 You, potrafisz: 
• ustawić temperaturę wody na kawę dla każdej jednostki 
• ustawić ciśnienie bojlera pary 
• wytwarzać parę za pomocą dedykowanego bojlera w trybie ciągłym i stałym 
• zapewnić minimalne wahania temperatury wody do kawy (max. +/- 1 ° C) w 

porównaniu z wartością zadaną.

PRODUKTY LCF SWEET 
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PLUS 4 YOU TS - ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ EKSPRESU DO KAWY

Oszczędność energii (i ekonomia). 
Plus 4 You to ekspres z serii Green Line firmy 
Astoria: te produkty o niskim wpływie na 
środowisko pozwalają zmniejszyć zużycie do 
47,6% * w porównaniu z tradycyjnymi 
ekspresami do kawy. Dzięki nowatorskiemu 
o p r o g r a m o w a n i u z a r z ąd z a j ą c e m u 
automatycznym systemem czuwania podczas 
przerw, funkcji oszczędzania energii w nocy 
oraz inteligentnej regulacji temperatury. Plus 
4 You rozprowadzasz moc tylko wtedy, gdy 
jest to potrzebne. 

     Dostępne kolory: 

    Biała obudowa    Czerwona obudowa          Szara obudowa 
Chromowane detale              Czarne matowe detale   Czarne matowe detale

Maszyna PLUS 4 YOU TS automatycznie 
przełącza jedną lub więcej grup w tryb 
gotowości, gdy obciążenie zmniejsza się i 
przygotowuje je do pełnej wydajności w razie 
potrzeby. Ale w przypadku, gdy barista 
potrzebuje, aby wszystkie jednostki działały, 
automatycznie obracają się w prawo na 
klawiaturze i po 60 sekundach będą w pełni 
gotowe w zaprogramowanej temperaturze. 
W ten sposób uzyskujesz najwyższą jakość, 
elastyczność i stałą wydajność ekspresu przy 
znacznych oszczędnościach, zarówno dla 
baristy, jak i dla środowiska.

PLUS 4 YOU TS - KOLORY I PERSONALIZOWANY DESIGN 

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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PLUS 4 YOU TS  - STANDARDOWE CECHY

Cechy standardowe:  
Elektroniczne wydawanie porcji 
Automatyczne uzupełnianie wody 
System mieszania gorącej wody 
Elektronicznie sterowany 
podgrzewacz do filiżanek 
Oświetlenie LED miejsca pracy 
Wysuwane ruszty na filiżanki 
Linia szeregowa RS 232 
Port USB do programowania 
Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz 
z ekranem dotykowym 
Opcje językowe funkcji wyświetlacza: 
włoski, angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, portugalski 

Funkcje opcjonalne:  
Cappuccino maker 
Dysza do spieniania mleka

Wyświetlacz: 

z programowaniem temperatury każdej grupy 
z programowaniem ciśnienia w bojlerze 
parowym 
z licznikiem wyborów dla każdego rodzaju 
porcji 
z komunikatami diagnostycznymi 
ułatwiającymi obsługę 
z ręcznymi lub automatycznymi ustawieniami 
oszczędzania energii 
z informacją o konieczności zmiękczenia 
wody 
z wyświetlaniem parametrów maszyny  

Autosteamer z 4 opcjami 
Wbudowana pompa silnikowa 
Rurka parowa Cool Touch

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY



STRONA 16

PLUS 4 YOU TS  - DANE TECHNICZNE

    2 GRUPY 

Zasilanie     230-400/240 V 
Moc maksymalna  4.400/4.700 W 
Moc na grupach  150x2/165x2 W 
Moc grzałek na grupie 1000x2/1090x2 W 
Moc grzałek w bojlerze 3000/3270 W 
Wielkość bojlera  8 Lt 
Wielkość bojlera na grupie 1.2 / 0,26 x 2 Lt 
Waga    84 Kg 
Szerokość   835 mm 
Głębokość   565 mm 
Wysokość   575 mm

3 GRUPY  

230-400/240 V 
6.100/6.700 W 
150x3/165x3 W 
1000x3/1090x3 W 
4000/4355 W 
13 Lt 
1.2 / 0,26 x 3 Lt 
104 Kg 
1075 mm 
565 mm 
575 mm

4 GRUPY  

230-400/240 V 
7.100/7.700 W 
150x4/165x4 W 
1000x4/1090x4 W 
5000/5455 W 
13 Lt 
1.2 / 0,26 x 4 Lt 
124 Kg 
1315 mm 
565 mm 
575 mm

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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HYBRID - DOSKONAŁA JAKOŚĆ W KAŻDEJ FILIŻANCE

HYBRID jest ogniwem łączącym tradycyjne i w pełni automatyczne 
ekspresy do kawy: doskonała jakość w każdej filiżance w połączeniu 

z łatwością obsługi.

Hybrid ułatwia to, co do tej pory mogło być wykonane tylko przez fachowe ręce 
profesjonalnych baristów: ten zaawansowany technologicznie ekspres do kawy integruje 

typowe etapy mielenia, dozowania i kompresji typowe dla w pełni automatycznych 
ekspresów do kawy, zapewniając doskonałe rezultaty nawet w rękach niedoświadczonych 

baristów lub użytkowników. 

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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HYBRID - CECHY I ZALETY

HYBRID upraszcza to, co mogliby zrobić tylko profesjonalni bariści: ten nowoczesny 
ekspres do kawy ma wbudowaną całą procedurę mielenia, dozowania i 
kompresowania typowego super-automatycznego ekspresu do kawy, co prowadzi 
do doskonałych rezultatów, nawet w przypadku niedoświadczonych baristów lub 
użytkownicy używają maszyny. 

• Kawa jest pobierana z pojemnika i podawana do kolby jak w tradycyjnych ekspresach. 
• Młynki do kawy są wbudowane przy zamówieniu. 
• Automatyczne dozowanie i ucisk kawy. 
• Stała wydajność, nawet przy dużej rotacji personelu. 
• Przyjazne dla użytkownika symbole są używane podczas przygotowywania espresso.

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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HYBRID - CECHY HYRO 11 - GRUPY ZAPARZAJĄCEJ

Podstawowa technologia: wysokiej klasy 
opatentowana grupa ekstrakcyjna, która łączy 
wysoką wydajność mechaniczną z wysokiej 
jakości produktem końcowym: 

• Aromaty kawy są ekstrahowane tak jak w 
tradycyjnym ekspresie do kawy: zapewniając lepszą 
jakość niż węższe i wyższe komory ekstrakcyjne 
(charakterystyka ekspresów superautomatycznych). 

• Wbudowany system dozowania kawy z młynkiem i 
dozownikiem dostarczany na zamówienie. 

• Stała siła ściskająca. 
• Podgrzewany aluminiowy tłok kompresyjny i 

dozownik kawy. 
• Tradycyjna ekstrakcja kawy: uchwyt na filtr o 
średnicy 53 mm.

Oprawki kolby z opatentowanym 
systemem wk ładania z przodu i 
automatyczną blokadą. 

• Brak konieczności obracania lub użycia 
siły do zablokowania: bez kłopotów dla 
użytkownika. 

• Maszyna rozpoznaje określone uchwyty 
filtrów dla pojedynczych lub podwójnych 
dawek. 

• Podgrzewane uchwyty filtrów i uchwyty 
suwaków. 

• Resztki kawy są usuwane ręcznie po 
ekstrakcji, dzięki czemu w środku nie 
pozostaje zużyta kawa mielona (typowa 
wada ekspresów superautomatycznych).

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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HYBRID - ŁATWA W UŻYCIU

• Uchwyt filtra nie musi być obracany i nie 
jest potrzebna siła, aby go zablokować. 

• TKawa nie wymaga kompresji (nie ma 
ubijania). 

• Jest tylko jedna operacja ręczna: 
opróżnienie kolby. 

• Autosteamer jest obsługiwany za pomocą 
ikony na wyświetlaczu). 

• Młynek można wyłączyć na wyświetlaczu, 
aby użyć zmielonej kawy.

Hybrid pozwala każdemu, nawet tym, którzy nie mają doświadczenia, na 
korzystanie z maszyny: napój dozuje za jednym dotknięciem.

• Każdy z dwóch bojlerów można ustawić na 
inną temperaturę w zależności od różnych 
mieszanek kawy. 

• Każdy z dwóch grup można ustawić na 
różną grubość mielenia, aby uzyskać różne 
mieszanki i różne napoje. 

• Dla każdego napoju można 
zaprogramować: 
- Ilość kawy 
- Ciśnienie w uchwycie filtra 
- Czas przed infuzją 
- Ilość wody

Dzięki technologii IMP Multiboiler i wyrafinowanej elektronice parametry Hybrid 
mogą być w dużym stopniu regulowane, co wpływa na parzenie kawy. 

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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HYBRID  - DANE TECHNICZNE

     1 GRUPA - 2 MŁYNKI 

Zasilanie      230/400 V 
Moc maksymalna   4.800 W 
Moc na grupie    150 W 
Moc grzałek na grupach   1000 W 
Moc bojlera    3000W 
Wielkość bojlera       4 Lt 
Wielkość bojlera wody  1.2 Lt 
Wielkość poj. na kawę:  1kg (0,5+0,5kg) 
Ilość dysz do spieniania:    2 
Wyświetlacz dotykowy 5 cali  1  
Waga     84 Kg 
Szerokość    622 mm 
Głębokość    583 mm 
Wysokość    673 mm

2 GRUPY - 2-3 MŁYNKI 

230-400/240 V 
6.700-7.000 W 
150W x 2W 
1000W x 2 
4000/4355 W 
13 Lt 
2 x 1.2 Lt 
2kg (1+1kg) or (1+0,5+0,5kg) 
2 
2 
118-121 Kg 
822 mm 
584 mm 
673 mm

PRODUKTY LCF SWEET 
ASTORIA - EKSPRESY DO KAWY
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PONIEWAŻ SPOSÓB MIELENIA MA ZNACZENIE.  
MIELENIE KAWY JEST PO PROSTU WAŻNE.  

Opracowanie młynków od podstaw pozwoliło firmie Bentwood dążyć do perfekcji w każdym 
szczególe, wewnątrz i na zewnątrz. Młynek jest tak zaprojektowany, aby długotrwale 

zaspokajać poczucie ciągłej podróży za idealną kawą. 

Cechy produktu są bardzo wyrafinowane, a jednocześnie prowadzą Cię przez 
 prostą drogę do ostatecznego mielenia, ponieważ nie ma dobrej kawy bez 

 świetnego młynka do kawy.  
  

Młynki Bentwood inspirują i są dla tych, dla których robienie kawy to sztuka.  
Dla tych co  podziwiają proces przygotowywania kawy. 

PRODUKTY LCF SWEET 
BENTWOOD - MŁYNI DLA BARISTÓW
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BENTWOOD VERTICAL 63 -  
MŁYNEK NA WSZYSTKIE POTRZEBY BARISTY

Jeden młynek do wszystkich zastosowań 
Od super drobnego po bardzo grube mielenie  
Vertical 63 robi to wszystko dzięki unikalnej 
geometrii. specjalnych stalowych żaren (63 
mm), Twój gust I doświadczenie zostanie 
wzbogacone bez względu na to, czy zaparzasz 
kawę przelewową, espresso lub cokolwiek 
innego. 
  
Chłodne mielenie 
Cool Grinding  ito podstawa uzyskania 
najlepszych wyników. smaku twojej kawy. 
Potężny si lnik wspierany przez system 
wentylacji utrzymuje najlepsze parametry 
mielonej kawy.  

Intuicyjna regulacja mielenia 
Bezstopniowa regulacja mielenia prowadzi Cię 
intuicyjnie do idealnego ustawienia mielenia 
wg pokazujących wskazań wielkości cząstek.

Zbiornik 
Utrzymuje świeżość kawy i zapobiega utlenianiu. 
Wyjątkowo wytrzymały materiał zapewniający 
długą żywotność.   

Czyste i dokładne mielenie 
Pionowe żarna, czyste ustawienie i wyjmowana. 
Rurka ekstrakcji- ziarna kawy są zawsze idealnie i 
higienicznie mielone. 

Dozowanie czasowe 
Zapisz dwa różne czasy mielenia lub skorzystaj z 
umiejętności baristy i włącz tryb uruchamiania i 
zatrzymywania. 

Regulowany uchwyt na portafilter 
Regulowany uchwyt na portafilter dla różnych 
kolb. Łatwa regulacja bez narzędzi. Podstawa do 
podtrzymania portafiltra jest magnetyczna i 
można ją łatwo wyjąć, aby pomieścić kosz do 
zaparzania kawy przelewowej lub inne.  

Możliwość dostosowania 
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej. 

PRODUKTY LCF SWEET 
BENTWOOD - MŁYNI DLA BARISTÓW
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BENTWOOD - MŁYNKI DO KAWY DLA BARISTY  
DBAJĄCEGO O WSPANIAŁY SMAK KAWY

Specyfikacja techniczna 
Prędkość silnika: 1400 obr / min.,  

Średnica żaren: 63mm,  
Żarna: stalowe. Moc: 660 W 

Wymiary  (W x D x H): 198 x 415 x 550 mm, Waga netto: 21kg 
Pojemność zbiornika: ok. 350g.  
Podstawa do kolby: w zestawie 

Kolor standardowy: czarny, inne kolory na zamówienie 
Drewno standardowe: dąb jasny, dąb ciemny, orzech, inne rodzaje drewna na zamówienie 

PRODUKTY LCF SWEET 
BENTWOOD - MŁYNI DLA BARISTÓW
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PRODUKTY LCF SWEET 
FIORENZATO - MŁYNKI

FIORENZATO - MŁYNEK DO KAWY 

Dotykowy 
wyświetlacz

Niezniszczalny 
zbiornik

Widelec 
aluminiowy 
regulowany

Dwa rozmiary 
tamperów

Mikrometry-czna 
regulacja 
mielenia

Materiały 
wysokiej jakości

Wyjmowana tuba 
dozująca dla 

łatwego czyszczenia

Chłodzenie 
silnika  

(od I BAR 30) 
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PRODUKTY LCF SWEET 
FIORENZATO - MŁYNKI

Mikrometryczna regulacja mielenia 
Żarna zawsze działają idealnie płasko. 
(Regulacja za pomocą trzech sprężyn). 

Blokada nakrętki pierścieniowej 
Blokada nakrętki pierścieniowej - blokada 
pojemnika na kawę ziarnistą  
(młynki z żarnami Ø 83) 

Materiały wysokiej jakości 
Korpus z aluminium. Wyjmowana tacka 
ociekowa ze stali nierdzewnej. 

FIORENZATO - MŁYNKI DO KAWY - CECHY

Niezniszczalny zbiornik 
Lej wykonany ze specjalnego wytrzy-
małego, niełamliwego tworzywa sztu-
cznego. Przezroczysty, z dopasowaną 
osłoną. 

Dwa tampery 
Dwa tampery: Ø 57 i Ø 53 mm. Aluminiowy 
widelec do wszelkiego rodzaju uchwytów 
filtrów. 
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PRODUKTY LCF SWEET 
FIORENZATO - MŁYNKI

Dotykowy wyswietlacz 
Przejrzysty i kompleksowy wyświetlacz, który 
pokazuje wiele informacji : 
• Wyświetlacz pokazuje liczbę mieleń w 

ciągu dnia, tygodnia, miesiąca lub przez 
cały okres użytkowania  młynka. 

• Powiadomienie o wymianie żaren. 
• Regulacja czasu mielenia pojedynczego 

i podwójnego. 
• Wybór 12 języków:  
• Informacje o wilgotności, temperaturze 

i innych opcjach.

FIORENZATO - MŁYNKI DO KAWY - CECHY

Wyjmowana tuba 
Wyjmowana rura ułatwiająca czyszczenie. 

Regulowany widelec i swobodna praca 
ręczna. Regulowana wysokość uchwytu. 

Chłodzenie silnika. (tylko w modelu i · bar 
3 0 ) W e n t y l a t o r z t e r m o s t a t e m 
aktywowanym tylko wtedy, gdy dozownik 
młynka przegrzewa się. 

Wielkość dozownika. Pojemność 250gr. 

Zbiornik i dźwignia wykonane z 
aluminium. Regulacja jednostki dozującej 
5,5 - 10 g. 

Auto-stop 
System automatycznego uzupełniania z dwoma 
mikroprzełącznikami. Co sześć strzałów zaczyna 
mielić. Dozownik zawsze pełny. Dokładne 
dawki.
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PRODUKTY LCF SWEET 
FIORENZATO - MŁYNKI

I BAR - MODELE  MŁYNKI DO KAWY - AUTOMATYCZNE / SKLEPOWE

    NANO F4E   F64E   F64EVO    F64EVO XGI 
szary/biały/czarny    szary/biały/czarny          szary/biały/czarny          szary

    F83E      F83EVO XGI   F71KE (CONICAL)                 F6D SHOP 
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PRODUKTY LCF SWEET 
FIORENZATO - MŁYNKI

MODELE MŁYNKÓW DO KAWY - Z DOZOWNIKIEM KAWY

NANO F4                     F5      F6 
MOLF14            MOLF2                          MOLF3

MODELE MŁYNKÓW - EKO & FILTR - DO KAWY PRZELEWOWE

F4 ECO                     F5 FILTER 
MOLF4     MOLF37
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PRODUKTY LCF SWEET 
FIORENZATO - MŁYNKI

MODELE ELEKTRONICZNE  F4E NANO  F64E   F64EVO         
Moc     250 W   350 W   350 W 
Ilość obrotów/min.    1400   1350   1350 
Wielkość zbiornika    0,5 Kg   1,5 Kg   1,5 Kg 
Żarna     Ø58mm     Ø64mm  Ø64mm 
Rodzaj żaren     Płaskie   Płaskie   Płaskie 
Kod żaren    FI.213   FI.177   FI.214 
Waga(kg)    9 Kg   13 Kg   13 Kg 
Wymiary (wys/szer./gł.)  473/169/240mm 670/230/270mm 635/230/270mm 
                    635/255/320mm (XGI) 
MODELE ELEKTRONICZNE  F83E   F71KE   F6D         
Moc     650 W   850 W   650 W 
Ilość obrotów/min.    1350   300   1400 
Wielkość zbiornika    1,5 Kg   1,5 Kg   1,5 Kg 
Żarna     Ø83mm     Ø71mm  Ø83mm 
Rodzaj żaren     Płaskie   Płaskie   Płaskie 
Kod żaren    FI.211   FI.212   FI..79 
Waga(kg)    15 Kg   20 Kg   15 Kg 
Wymiary (wys/szer./gł.)  670/230/270mm 670/230/270mm 670/230/270mm 
     635/255/320mm (XGI) 

FIORENZATO - MODELE MŁYNKÓW DO KAWY - DANE TECHNICZNE
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PRODUKTY LCF SWEET 
FIORENZATO - MŁYNKI

MODELE DOZUJĄCE   F4 NANO  F5   F6         
Moc     250 W   350 W   650 W 
Ilość obrotów/min.   1400   1350   1400 
Pojemność zbiornika   0,5 Kg   1,5 Kg   1,5 Kg 
Żarna     Ø58mm     Ø64mm  Ø83mm 
Rodzaj żaren    Płaskie   Płaskie   Płaskie 
Kod żaren    FI.213   FI..78   FI..79 
Waga (kg)    10 Kg   14 Kg   16 Kg 
Wymiary (wys./szer./gł)  473/168/240mm 615/230/270mm 670/230/270mm 

MODELE ECO FILTER    F4 ECO  F4 FILTER            
Moc     250 W   250 W    
Ilość obrotów/min.   1400   1350    
Pojemność zbiornika   0,5 Kg   0,25 Kg    
Żarna     Ø58mm     Ø64mm   
Rodzaj żaren    Płaskie   Płaskie    
Kod żaren    FI.213   FI..78    
Waga (kg)    10 Kg   11 Kg    
Wymiary (wys./szer./gł)  473/169/240mm 473/169/240mm  

                   

FIORENZATO - MODELE MŁYNKÓW DO KAWY - DANE TECHNICZNE



STRONA 32

PRODUKTY LCF SWEET 
FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRES PRZELEWOWY DO KAWY

Sterowanie 
dotykowe, 

programowalne 
profile parzenia 

Dobrze 
odizolowany 

zbiornik wodny 

Dobrze izolowane 
termosy - do 4 

godzin 
utrzymywania 
temperatury

Kran  
z ciepłą wodą-  

łatwy w 
czyszczeniu.

Wyświetlacz  
z zegarem i 
informacją o 

poziomie kawy

Stojak z tacą 
ociekową

Czujnik kosza 
zaparzającego 

Plastikowe lub 
metalowe 
kosze do 
parzenia. 

 

CSD - głowica 
dozująca wodę 

łatwa  
w czyszczeniu

…na 
idealną 
filiżankę 

kawy! 



PRODUKTY LCF SWEET 
FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRESY PRZELWOWE - CECHY 

• Stała temperatura parzenia 90-100% czasu 
- Dobrze izolowane zbiorniki na wodę z gorącą wodą 
- Niska temperatura - parzenie nie możliwe! 
- Ustawianie pulsacyjnego zaparzania  
   - do 20 impulsów w ciągu 4-8 minut 

• Różne wielkości partii dla odpowiedniej  
głębokości kosza kawy 
- Zaprojektowany, aby zawsze wynosił od 2,5 cm do 5 cm   
   (we wszystkich modelach linii XTS™ & V+) 

• IIealne dozowanie wody w koszu na  kawę  
- Dzięki CSD ™ głowica natryskowa – opatentowany  
  system dozowania wody  
- Technologia Pulse Brew na wszystkich liniach XTS ™ i XV +  
  Zaparzenie kawy od 2L do 12L  
- Kosze do parzenia kawy i herbaty 

• Idealny czas kontaktu z wodą i kawą  
- Niezależna objętość parzenia od czasu parzenia (ekstrakcja) 
- Niezależne wstępne nawilżanie od parzenia pulsacyjnego 
- By-Pass we wszystkich modelach XTS™ w standardzie,  
  od 4 l do 12 l  i opcjonalnie w modelach Extractor V + 

• Utrzymywanie świeżej i gorącej kawy w wysokiej jakości 
- Izolacja próżniowa dozowników termicznych Luxus® 
- Zamknięta konstrukcja i Luxus® Freshness Timer® (czas 1-4 godzin)

1. Równomierna ekstrakcja kawy  
Dzięki technologii Extractor™, przy każdym rozpylaniu gorącej wody. 

2. Niezawodny i przyjazny dla użytkownika  
Dzięki opatentowanemu systemowi CSD ™ i łatwemu w obsłudze 
panelowi dotykowemu. 

3. Utrzymuje gorącą i świeża kawę  w wysokiej jakości  
Dzięki izolowanym próżniowym termosom Luxus ™ (4, 6 lub 8L) 

STRONA 33
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PRODUKTY LCF SWEET 
FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRESY PRZELEWOWE - MODELE 

FETCO CBS-2121-AUTO 
- Zaprojektowany do parzenia kawy w małych barach 

lub biurach. 
- Wydajność do 18l/90 filiżanek czarnej kawy na 

godzinę. 
- Model NW bez podgrzewaczy do izolowanych 

próżniowo serwerów i model 2W z podgrzewaczami 
pomocniczymi dla dwóch szklanych serwerów. 

- 3in1 - Ręczny przelew, automat do zaparzania i bojler 
ciepłej wody (kocioł 5l) 

- Panel dotykowy z programowalną objętością i 
temperaturą bojlera.

FETCO CBS/TBS-2111-XTS 
- Zaprojektowany do przygotowywania przelewowej 

kawy lub herbaty w kawiarniach i herbaciarniach. 
- Wydajność do 30l/150 filiżanek czarnej kawy lub 

herbaty na godzinę. 
- Model CBS z metalowym koszem do parzenia kawy i 

model TBS z plastikowym koszem do parzenia z 8 
wymiennymi prysznicami do różnych rodzajów herbaty.. 

- Panel dotykowy XTS z programowalnymi profi lami 
zaparzania: wstępne zwilżanie, czas parzenia, objętość 
parzenia, temp. parzenia , liczba impulsów, obejście 
ciepłej wody(by pass). 

- Kran z ciepłą wodą do parzenia ręcznego lub łatwego 
czyszczenia wstępnie podgrzaną wodą.
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PRODUKTY LCF SWEET 
FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRESY PRZELEWOWE - MODELE XTS

FETCO CBS-2131-XTS & CBS-2132-XTS 
- Zaprojektowany do przygotowywania kawy przelewowej 

w restauracjach, kawiarniach z małymi ladami 
barowymi. 

- Wydajność do 29l/145 filiżanek czarnej kawy na 
godzinę lub do 56l/280 filiżanek na godzinę w modelu 
z podwójną głowicą. 

- Panel dotykowy XTS z programowalnymi profi lami 
zaparzania: Nazwa profi lu zaparzania. Wstępne zwilżanie, 
czas parzenia, objętość parzenia, liczba impulsów. Pełna 
historia diagnostyki i błędów, a także konfi guracja 
maszyny w łatwym do przygotowania menu. 

- Zaprojektowany dla dzbanków 3,0L Airpot oraz 
termosów 4L Luxus™ bez stojaków (wtedy potrzebny 
jest stojak L4S-10, S4S-10).

FETCO CBS-2141-XTS & CBS-2142-XTS 
- Zaprojektowany do przygotowywania kawy przelewowej 

w kawiarniach i dużych restauracjach. 
- Wydajność do 36l/180 filiżanek czarnej kawy na 

godzinę lub do 56l/280 filiżanek na godzinę w modelu 
z podwójną głowicą. 

- Panel dotykowy XTS z programowalnymi profi lami 
zaparzania: Nazwa profi lu zaparzania. Wstępne zwilżanie, 
czas parzenia, objętość parzenia, liczba impulsów. Pełna 
historia diagnostyki i błędów, a także konfi guracja 
maszyny w łatwym do przygotowania menu. 

- Zaprojektowany dla termosów 4L Luxus™ z 
wbudowanymi podstawkami (L4D-10).). 

- Modele dostępne również w większych rozmiarach do 
dozowników gorących napojów o pojemności 6 l, 8 l lub 
12 l. (2151/2, 2161/2).
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FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRESY PRZELEWOWE - MODELE V+

FETCO CBS-1131-XV+ & CBS-1132-XV+ 
- Zaprojektowany do przygotowywania śniadaniowej 

kawy przelewowej w małych hotelach i miejscach 
publicznych, takich jak szpitale i szkoły itp.… 

- Wydajność do 29l/145 filiżanek czarnej kawy na 
godzinę lub do 56l/280 filiżanek na godzinę w modelu 
z podwójną głowicą. 

- V+ models z programowalnymi profi lami parzenia w 
panelu sterowania z wyświetlaczem alfanumerycznym: 
Wstępne zwilżanie, czas parzenia, objętość parzenia. 
Prosta konfiguracja maszyny w łatwym do przygotowania 
menu. 

- Zaprojektowany dla dzbanków 3,0L Airpot, a także dla 
termosów 4L Luxus™ bez podstaw (potrzebny jest wtedy 
stojak L4S-10, S4S-10)

FETCO CBS-1151-XV+ & CBS-1152-XV+ 
- Zaprojektowany do przygotowywania śniadaniowej 

kawy przelewowej w dużych hotelach i centrach 
konferencyjnych oraz miejscach publicznych, takich 
jak szpitale, szkoły itp 

- Wydajność do 54l/270 filiżanek czarnej kawy na 
godzinę lub do 97l/485 filiżanek na godzinę w modelu 
z podwójną głowicą 

- V+ models z programowalnymi profi lami parzenia w 
panelu sterowania z wyświetlaczem alfanumerycznym: 
Wstępne zwilżanie, czas parzenia, objętość parzenia. 
Prosta konfiguracja.  

- Zaprojektowany dla termosów Luxus™ 6L z 
wbudowanymi stojakami (L4D-15)
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FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRESY PRZELEWOWE - SERWERY/TERMOSY

SERWERY DLA MAŁYCH EKSPRESÓW 
- Serwery próżniowe - 3,0 & 3,8L for CBS-2131/2-

XTS & CBS-1131/32-XV+ 
- Dzbanki szklane i próżniowe serwery ze stali 

nierdzewnej do modeli CBS-2121-AUTO 
- Utrzymywanie gorącej i świeżej kawy do 4 

godzin w próżniowych izolowanych serwerach 
- łatwa do czyszczenia konstrukcja

4,0 l                 6,0 l                8,0 l                      4,0 l                 6,0 l                 8,0 l 
   + stojak  S4S-10, 15-20/1-3                                       (L4D - ze stojakiem)

LUXUS SERWERY I DOZOWNIKI DLA DUŻYCH BREWERÓW 
- Izolowane termosy z licznikiem czasu przechowania i kontrolą poziomu kawy 
- Utrzymuj gorący napój w cieple do 4 godzin w wysokiej jakości 
- Wyjmowana tacka ociekowa i łatwa do czyszczenia konstrukcja 
- Modele L4S bez podstawy dla modeli CBS-2131/32 & 1131/32 & CBS/TBS-2111-XTS 
- Modele L4D we wbudowanych stojakach na model CBS-2141/42 & 2151/52-XTS
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PRODUKTY LCF SWEET 
FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRESY PRZELEWOWE- DANE TECHNICZNE

AUTOMAT. ZAPARZACZE  CBS-2121-AUTO NW   CBS-2121-AUTO 2W         
Cykl parzenia    5 min     5 min 
Wydajność      18 l / godz.    18l / godz. 
Dwa podgrz. do szklanych dzbanków NIE     TAK 
Kosz zaparzania   Plastik     Plastik 
Kran z gorącą wodą    TAK     TAK 
Moc     2,05 kW     2,05kW 
Zasilanie    230V     230V 
Wymiary (wys./szer./dł.)  483/194/470mm   483/194/470mm  
Dedykowane serwery   1,9 l dzbanki ze stali nierdz.  1,9 l dzbanki ze szkła 
                
2111 ZAPARZACZ KAWY I HERBATY CBS-2111-XTS    TBS-2111-XTS        
Cykl parzenia    4-8 min     4-8 min   
Wydajność      30 l / godz.    30 l / godz. 
XTS – dotykowy panel   TAK     TAK 
Kosz zaparzania   Stalowy     Plastik  
Kran z gorącą wodą   TAK     TAK 
Moc        3,1 kW      3,1 kW 
Zasilanie    230V     230V 
Wymiary (wys./szer./dł.)  737/229/502mm   737/229/502mm 
Dedykowane serwery   L4S-10, L4S-15    L4S-10, L4S-15 

XTS EKSPRESY    CBS-2131-XTS    CBS-2132-XTS        
Cykl parzenia    4-8 min     4-8 min   
Wydajność      29 l / godz.    56 l /godz. 
XTS – dotykowy panel   TAK     TAK 
Kosz zaparzania   Plastik     Plastik 
Kran z gorącą wodą   TAK     TAK 
Moc     2,2-2,8 kW     4,3-5,6 kW  
Zasilanie    230V     230V / 400V 
Wymiary (wys./szer./dł.)  667/298/518mm   667/502/518mm 
Dedykowane serwery   L4S-10, 3,0L Airpot   L4S-10, 3,0L Airpot
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FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - EKSPRESY PRZELEWOWE - DANE TECHNICZNE 

EKSPRESY XTS    CBS-2141-XTS    CBS-2142-XTS        
Cykl parzenia    4-8 min     4-8 min   
Wydajność     36 l / godz.    56 l / godz. 
XTS - dotykowy panel    TAK     TAK 
Kosz do parzenia   Plastik     Plastik  
Kran do gorącej wody   TAK     TAK 
Moc     2,8 kW      5,6 kW  
Zasilanie    230V     230V / 400V 
Wymiary (wys./szer./dł.)  873/298/518mm   873/502/518mm 
Dedykowane serwery   L4D-10      L4D-10 

EKSPRESY  XTS   CBS-2151-XTS    CBS-2152-XTS        
Cykl parzenia    4-8 min     4-8 min   
Wydajność     54 l / godz.    97 l / godz. 
XTS - dotykowy panel   TAK     TAK 
Kosz do parzenia   Plastik     Plastik  
Kran do gorącej wody   TAK     TAK 
Moc     5,6 kW      8,6 kW  
Zasilanie    230V / 400V    230V / 400V 
Wymiary (wys./szer./dł.)  933/324/578mm   933/552/578mm 
Dedykowane serwery   L4D-15 , L4D-20   L4D-15, L4D-20 

EKSPRESY  XTS    CBS-2161-XTS    CBS-2162-XTS        
Cykl parzenia    4-8 min     4-8 min   
Wydajność     114 l / godz.    137 l / godz. 
XTS - dotykowy panel    TAK     TAK 
Kosz do parzenia   Stalowy     Stalowy  
Kran do gorącej wody   TAK     TAK 
Moc     11,2 kW     14,1 kW  
Zasilanie    400V     400V 
Wymiary (wys./szer./dł.)  1048/454/572mm   1048/813/572mm 
Dedykowane serwery   D012-12L     D012-12L
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FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - WARNIKI DO WODY - MODELE

FETCO HWD-2102, HWD-2105, HWD-2100 
- Zaprojektowany do ogrzewania i podawania gorącej 

wody (50 ° -97 ° C) podczas samoobsługi w hotelach i 
ladach restauracyjnych 

- Wydajność 8l ciepłej wody na godzinę w modelu 2102, 
19l gorącej wody w 2105 i 38l gorącej wody na 
godzinę według modelu 2110.   

- Łatwy do odczytania panel z instrukcjami. 
Bezpieczeństwo - Odblokuj i podaj funkcję. 

- Najnowocześniejszy design i niezawodna konstrukcja. 

FETCO HWD-2105-TOD, HWD-2100-TOD 
-Zaprojektowany do ogrzewania i podawania gorącej 
wody (50 ° -97 ° C) podczas samoobsługi w ladach 
hotelowych i restauracyjnych z funkcją TOD (4 różne 
temperatury na żądanie). 

-Wydajność 19l gorącej wody w modelu 2105 i 38l 
gorącej wody na godzinę według modelu 2110   

-Łat w y d o o d c z y t a n i a p a n e l z i n s t r u k c j a m i . 
Bezpieczeństwo - Odblokuj i podaj funkcję. 

-Najnowocześniejszy design i niezawodna konstrukcja. 

FETCO HWB-2105, HWD-2100 
- Zaprojektowany do ogrzewania i podawania gorącej 

wody (50 ° -97 ° C) w salach przygotowawczych 
restauracji lub na blacie roboczym z tyłu baru.  

- Wydajność 19l gorącej wody w modelu 2105 i 38l 
gorącej wody na godzinę według modelu 2110.   

- Łatwy do odczytania panel z instrukcjami. Kran z ciepłą 
wodą zapewnia łatwą obsługę ciepłej wody. 

- Najnowocześniejszy design i niezawodna 
konstrukcja.
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FETCO EKSPRESY PRZELEWOWE I WARNIKI DO WODY

FETCO - WARNIKI DO WODY - DANE TECHNICZNE

HWD - WARNIK DO WODY  HWD-2102  HWD-2105  HWD-2110         
Temperatury      50°-97°C  50°-97°C  50°-97°C   
Wydajność     8 l / godz.  19 l / godz.  38 l / godz. 
Wyświetlacz informacyjny:  NIE    TAK   TAK 
TOD (4 temp. na żądanie)  NIE   NIE    NIE  
Kran kontrolowany elektr.  TAK   TAK   TAK   
Moc     3,3 kW    3,0 kW    4,3 kW 
Zasilanie    230V   230V   230V 
Wymiary (wys./szer./gł.)  483/203/410mm 622/229/470mm 622/254/495mm  

HWD TOD - WARNIK DO WODY HWD-2105-TOD   HWD-2110-TOD       
Temperatury      50°-97°C    50°-97°C   
Wydajność     19 l / godz.    38 l / godz. 
Wyświetlacz informacyjny:  TAK     TAK 
TOD (4 temp. na żądanie)  TAK      TAK   
Kran kontrolowany elektr.  TAK     TAK 
Moc     3,0 kW      4,3 kW 
Zasilanie    230V     230V 
Wymiary (wys./szer./gł.)  622/229/470mm   622/254/495mm 

HWB - WARNIK DO WODY  HWB-2105    WHB-2110        
Temperatury      50°-97°C    50°-97°C   
Wydajność     19 l / godz.    38 l / godz. 
Wyświetlacz informacyjny:  TAK     TAK 
TOD (4 temp. na żądanie)  NIE      NIE  
Kran ręczny     TAK     TAK 
Moc     2,9-3,9 kW     5,6-7,4 kW 
Zasilanie    230V     230V 
Wymiary (wys./szer./gł.)  800/203/565mm   800/279/565mm



STRONA 42

PRODUKTY LCF SWEET 
MASZYNY DO MROŻONYCH NAPOJÓW I LODÓW

ELMECO - MASZYNY DO MROŻONYCH NAPOJÓW GRANITA

1 x 3,2 Gal/ 12L                    2 x 3,2 Gal/ 2 x 12L.                        3 x 3,2 Gal/ 3 x 12L

ELMECO - MASZYNY DO MROŻONYCH ALK. NAPOJI

1 x 1,5 Gal/ 5,6L      &         2 x 1,5 Gal/ 2 x 5,6L                    

ELMECO - MASZYNA DO LODÓW BAROWYCH

1 x 1,0 Gal/ 3,8L          &            2 x 1,0 Gal/ 2 x 3,8L 



WSPARCIE W ZAKUPIE CIŚNIENIOWYCH EKSPRESÓW DO KAWY 

1. DYSKUSJA Z KLIENTEM I WYBÓR WŁAŚCIWEJ MASZYNY DO KAWY ESPRESSO  

2.  MAŁY PROJEKT BARU KLIENTA ORAZ KONTAKT Z NASZYM MENEDŻEREM SPRZEDAŻY   

3.  W MOŻLIWIE NAJSZYBSZYM CZASIE OTRZYMASZ ROZWIĄZANIE, PROPOZYCJA WSTĘPNA  
       ORAZ OFERTA CENOWA 

4.  OMÓWIENIE OFERTY CENOWEJ Z KLIENTEM I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA ADRES 
     BIURO@LCFKUCHNIE.PL I KIEROWNIKA SPRZEDAŻY. OTRZYMASZ DOKUMENT PRO-FORMA. 

5.  PO ZGŁOSZENIU PŁATNOŚCI OTRZYMAMY INFORMACJĘ O SZACUNKOWEJ DACIE WYSYŁKI TWOJEGO  
     ZAMÓWIENIA.

EKSPRESY  
DO KAWY / 
SEGMENT 

RYNKU:

ASTORIA 
GRETA 

1 GRUPA

ASTORIA 
PLUS 4 YOU 
2 GRUPOWY

ASTORIA 
PLUS 4 YOU 

3-4 GRUPOWY

ASTORIA 
DRIVE 6000 

1-2 GRUPOWY

ASTORIA 
HYBRID 

1-2 GRUPOWY

ASTORIA 
STORM 

2-3 GRUPOWY

Kawy 
na dzień: 5-10 50-100 50-200 50-100 100-300 100-300

Domy & 
Biura

Małe bistro, 
Bar   

lub kawiarnia

Mała 
Rodzinna 

restauracje

Średniej 
wielkości  

restauracje  
w hotelach

Sektor 
publiczny, 

szkoły I 
instytucje

Kawiarnie 
i palarnie
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WSPARCIE W ZAKUPIE CIŚNIENIOWYCH EKSPRESÓW DO KAWY

1. DYSKUSJA Z KLIENTEM I WYBÓR WŁAŚCIWEJ MASZYNY DO KAWY ESPRESSO  

2.  MAŁY PROJEKT BARU KLIENTA ORAZ KONTAKT Z NASZYM MENEDŻEREM SPRZEDAŻY   

3.  W MOŻLIWIE NAJSZYBSZYM CZASIE OTRZYMASZ ROZWIĄZANIE, PROPOZYCJA WSTĘPNA  
       ORAZ OFERTA CENOWA 

4.  OMÓWIENIE OFERTY CENOWEJ Z KLIENTEM I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA ADRES 
     BIURO@LCFKUCHNIE.PL I KIEROWNIKA SPRZEDAŻY. OTRZYMASZ DOKUMENT PRO-FORMA. 

5.  PO ZGŁOSZENIU PŁATNOŚCI OTRZYMAMY INFORMACJĘ O SZACUNKOWEJ DACIE WYSYŁKI TWOJEGO  
     ZAMÓWIENIA.

EKSPRESY  
DO KAWY / 
SEGMENT  

RYNKU:

FETCO 
CBS-2121-PO

FETCO 
CBS-2111-XTS

FETCO 
CBS-1130-XV+

FETCO 
CBS-2130/40

FETCO 
CBS-2150-XTS

FETCO 
CBS-2160-XTS

Kawy na godz.  
w 200ml kubku 90 150 145-280 145-280 180-280 270-485

Biura i  
małe bary

Bistro   
Lub Café

Małe  
rodzinne 

restauracje

Śniadanie w 
hotelu i 

konferencje

Sector 
publiczny, 

szkoły i 
instytucje

Kawiarnie 
& palarnie & 
herbaciarnie
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