
Chocolino Duo

SERVERING SNABBT OCH ENKELT
Får jag bjuda på en kopp riktigt gott kaffe? Med en Instantmaskin kan du snabbt och 
enkelt servera härligt välsmakande kaffe eller en kopp varm choklad. Instant är nämligen 
samlingsnamnet för en serie maskiner som har ett rikt utbud av drycker. Alla maskiner 
är mycket enkla att sköta, vilket minimerar handhavandet. En Instantmaskin passar i alla 
miljöer, kanske extra bra där man inte förväntar sig att bli serverad en kopp kaffe.

CAFÉLINO
En liten och kompakt Instantmaskin som ger en 
god kopp kaffe på bara 10 sekunder. En perfekt 
maskin för den lilla arbetsplatsen, servicehandeln 
eller liknande. Finns med 1–3 ingrediensbehållare 
för 2–4 dryckesalternativ. Båda modellerna har 
automatisk vattenpåfyllning och serverar 
dessutom tevatten. 

CAFÉ ELITE
En snabb och lättskött maskin med hög prestanda 
för kaffe och andra heta drycker. 2–4 ingrediens-
behållare ger ett bra urval av drycker. Maskinen 
har kannfunktion och inbyggd tank på 5 liter med 
automatisk vattenpåfyllning. Frontdisplayen är  
utmärkt för profilering och det blir extra snyggt 
tack vare bakgrundsbelysningen.

CHOCOLINO 
En liten och kompakt Instantmaskin för servering av en kopp varm och 
välsma kande choklad. Chocolino är enkel, lättskött, snabb och passar 
utmärkt i alla restaurang- och storhushållsmiljöer. 
 För sin storlek har Chocolino en imponerande kapacitet på upp till 
160 koppar per timme. En färdig kopp på ca 10 sekunder! Chocolino 
har auto matisk vattenpåfyllning och kan dessutom servera hetvatten. 
Maskinen kan fås med 1 eller 2 behållare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Modell Elanslutning Vattenanslutning Bredd mm Djup mm Höjd mm

Cafélino Duo 230 V IN / 2200W Kallvatten 1/2’’ R 220 450 530

Cafélino Trio 230 V IN / 2200W Kallvatten 1/2’’ R 220 450 530

Café Elite 230 V IN / 2200W Kallvatten 1/2’’ R 310 515 735

Chocolino Duo 230 V IN / 2200W Kallvatten 1/2’’ R 220 450 530

Modell Ingrediensbehållare Kapacitet koppar/fyllning ca Menyval

Cafélino Duo 1–2 1

2

400 kaffe

165 kaffe + 80 topping

liten kaffe, kaffe, hetvatten

liten kaffe, kaffe, cappucino, hetvatten

Cafélino Trio 3 125 kaffe + 80 topping + 60 choklad Kaffe, cappuccino, caffè latte, choklad, 

hetvatten

Café Elite 2–4 2

3 

4

100 kaffe

550 kaffe + 140 topping + 96 choklad 

280 kaffe + 280 espresso + 140 topping 
+ 96 choklad

liten kaffe, kaffe, hetvatten

liten kaffe, kaffe, caffè latte, cappuccino, 
choklad, espresso choc, hetvatten

kaffe, espresso, caffè latte, cappuccino, 
choklad, espresso choc, hetvatten

Chocolino Duo 1–2 1 
2

150 choklad 
60 + 60 choklad

choklad, liten choklad

choklad, liten choklad

BASFAKTA

Cafélino Duo Cafélino Trio



COFFEE QUEEN

INSTANT

www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

PURE PASSION
Med smak och kvalitet i fokus tillverkar och marknadsför Crem International de två starka varumärkena Coffee Queen 

och Expobar. Coffee Queen omfattar maskiner för färskbryggt kaffe, espresso, instant och juice. Expobar erbjuder manuella 

espressomaskiner av högsta kvalitet. Med utveckling och produktion i egna fabriker, erbjuder vi moderna och innovativa 

kaffe- och dryckeslösningar för morgondagens behov på hotell, restauranger, caféer, arbetsplatser och i offentliga miljöer  

där bara det bästa är gott nog.


