
Ingår för bästa 
smak och funktion.

MEGA GOLD
En effektiv bryggare med valmöjlighet mellan automatisk  
och manuell vattenpåfyllning. Kapaciteten är ca 17 koppar  
på 7 minuter och bryggningen sker direkt ner i en praktisk  
2,5 liters serveringsstation. De automatiska, vattenanslutna  
bryggarna har elektronisk tidsstyrning och signal vid klar  
bryggning. Bryggmängden kan regleras mellan 4 och 17 koppar. 

KVARN ORIGINAL
En elegant och tystgående kvarn för malning av kaffebönor 
direkt ner i filterhållare eller mått. Tydlig display visar  
antal koppar som ska malas. Det är även möjligt att välja 
malningsgrad. Passar alla våra Original- och Serving Concept-
bryggare, samt till de flesta 1,8-liters bryggare som finns på 
marknaden. Bönbehållaren rymmer ca 2,5 kg bönor.

SERVING STATION
För dig som bryr dig om detaljer och vilket 

intryck dina gäster får. Serveringsstationerna ger 

dig inte bara möjligheten att servera gott kaffe.  

Du kan också visa omsorg om dina gäster genom 

att specialdesigna displaylocken till serverings-

stationerna. Det är enkelt och blir riktigt snyggt. 

Tänk dig själv vilket intryck det ger när alla kaffe-

sorter som serveras är profilerade på locket. 

Eller varför inte lyfta fram företagets logotype? 

För du vet hur det är – det är summan av de små 

detaljerna som gör hela intrycket.  

Spännande möjligheter till egen profilering och 

tryck på displaylocket, både på de mindre 2,5 

liters och de större 5 liters, gör serverings- 

stationerna unika.

SINGLE TOWER
En snabb och lätthanterlig bryggare med valmöjlighet 
mellan hel- och halvbryggning. En full bryggning på  
5 liter tar ca 7 minuter. Tevattenuttag och signal vid klar 
bryggning är standard. Bryggningen sker direkt ner i en 
5-liters serveringsstation med tappkran, nivårör och 
integrerade handtag. 

TOWER
Med Tower går det dubbelt så snabbt, eftersom bryggningen 
sker på båda sidor samtidigt. En lätthanterlig bryggare som 
ger 10 liter kaffe på ca 7 minuter, med valmöjlighet mellan 
hel- eller halvbryggning. Signal vid klar bryggning, tevatten- 
uttag och två 5-liters serveringsstationer med tappkran, 
nivårör och integrerade handtag.

BASFAKTA
Modell   Serveringsstation  Kapacitet ca h/(koppar) 

Single tower  5 liters serveringsstation  30 liter (200)

Tower 2 x 5 liters serveringsstationer  60 liter (400)

Single Cater 2,5 liters serveringsstation 21 liter (140)

Cater 2 x 2,5 liters serveringsstationer  40 liter (266)

Mega Gold A 2,5 liters serveringsstation 19 liter (126)

Mega Gold M 2,5 liters serveringsstation 19 liter (126)

Mega Gold A X2 2 x 2,5 liters serveringsstationer 40 liter (266)

Kvarn Original – –

  koppstorlek 150 ml

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Modell  Elanslutning  Vattenanslutning  Bredd  mm Djup mm  Höjd mm

Single Tower  400V 3N/9000W  Kallvatten 1/2” R  551  500  950

Tower 400V 3N/9000W  Kallvatten 1/2” R  930  500  950

Single Cater 230V 1N/2500W Kallvatten 1/2” R 205 420 675

Cater 400V 2N/4400W  Kallvatten 1/2” R  410 420  675

Mega Gold A 230V 1N/2200W Kallvatten 1/2” R 205 390 640

Mega Gold M 230V 1N/2200W – 205 390 640

Mega Gold A X2 2 x 230V 1 N 2200W Kallvatten 1/2” R 410 420 675

Kvarn Original 230V 1N/400W – 215 360 475

KAFFESERVERING I EXPRESSFART
Kommer det många gäster idag? Oavsett hur många som kommer så ska alla ha ett fräscht och väl-
smakande kaffe, samtidigt som serveringen ska gå riktigt snabbt. Kaffestunden ska vara njutningsfull, 
inte en lång väntan i kö. Med hjälp av Serving Concept kan alla dina kaffeönskemål uppfyllas. 
 Vi har alltid maskiner och tillbehör som passar din verksamhet, oavsett om det handlar om två 
gäster eller årets största konferens. Serving Concept var namnet!

MEGA GOLD A X2
 Coffee Queen Mega Gold A X2 är två st separata Mega Gold A som är 
sammankopplade med en vattenanslutning och som brygger direkt ner i 
två eleganta och praktiska 2,5 liters serveringsstationer som är försedd 
med tappkran och nivårör. Kapacitet 2 x 17 koppar på 7 minuter.

FÖR BÄSTA SMAK  
OCH FUNKTION  
INGÅR VATTENFILTER.

FÖR BÄSTA SMAK  
OCH FUNKTION  
INGÅR VATTENFILTER.



COFFEE QUEEN

SERVING CONCEPT

www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

PURE PASSION

TILLBEHÖR

Serveringsstation 2,5 och 5 liter

Displaylock till Serveringsstation

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.


