ESPECIALISTA EM SOLUÇÕES
PARA O SEU CAFÉ.

CAFETEIRAS

CAFETEIRA CAFÉ CREME

CARACTERÍSTICAS
• Menos possibilidade de quebra. Redução de problemas com assistência Técnica.
• Bebida curta 2 cafés: 50ml/cada.
• Bebida longa 2 cafés: 100ml/cada.
• Sistema de AutoStop: Ao apertar o botão de café ela para automaticamente
na medida ideal.
• Facilidade no preparo.
• Sem sujeira.

MATERIAL

PRESSÃO

VOLTAGEM

COR

ABS

3.5 BAR

110 V

BRANCO OU AZUL

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

3 Kg

330x180x275mm

1 ANO

30 CAFÉS/DIA

• Dois cafés ao mesmo tempo: porque café também é social.
• Rápido e com todo sabor do mais puro cafezinho brasileiro.
• Econômica.

CAFETEIRAS ESPRESSO

CAFETEIRA ESPRESSO CUBE PLUS

CARACTERÍSTICAS
• Aquecedor de xícaras: acabamento em ALUMÍNIO. Garante a você seu café na
temperatura ideal.
• Sistema de válvula Topocream para cremar ainda mais seu café expresso.
Garante a você todo sabor de um café expresso super cremoso.
• Sistema de Vapor de fácil limpeza e alto desempenho. Garante a você uma per
feição no preparo de seu capuccino e com alta higiene.
• Sistema auto retorno para a função café. Permite que após fazer seu vapor a
maquina retorne automaticamente e imediatamente a função de fazer café sem
ter que esperar pra esfriar.
• Produzida com Bomba Ulka (italiana e de alto desempenho, a melhor do mundo).
Garante a você o melhor resultado do seu café.
• Sistema de bóia indicadora do nível da água na bandeja pingadora. Garante a
você a possibilidade de saber a hora certa de limpar sua cafeteira.

MATERIAL

PRESSÃO

VOLTAGEM

COR

AÇO INOX

15 BAR

110 V

CINZA/PRETO

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

4,5 Kg

290x225x285mm

1 ANO

30 CAFÉS/DIA

• Termobloco exclusivo para aquecimento da água, controlado por sonda
eletrônica de temperatura, permite o controle preciso da temperatura de seu
café, e do vapor. Este sistema faz com que a máquina esteja sempre pronta
para extração de cafés e vapor.
• Sistema Auto-Stop: você determina a medida de seu Café Expresso.
• Sistema Automático de resfriamento do termo bloco na transição do vapor para
o cafe, permite você preparar cappuccinos mais rápidos.

CAFETEIRAS ESPRESSO

CAFETEIRA ESPRESSO CAFÉ RETRÓ

MATERIAL

PRESSÃO

VOLTAGEM

COR

ABS

15 BAR

110 / 220 V

VERMELHO OU PTO

• Reservatório de água removível.

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

• Termômetro para visualização e controle da temperatura.

4,8 Kg

310x210x260mm

1 ANO

30 CAFÉS/DIA

CARACTERÍSTICAS
• Eletro válvula para funcionamento imediato de acionamento da saída de vapor.

• Dispositivo maxi cappuccino, crema e emulsifica o leite.
• Reservatório removível, com visor de água.
• Bandeja de resíduos removível.
• Porta filtro específico para pó e outro para café em sachê.

CAFETEIRAS ESPRESSO

CAFETEIRA ESPRESSO PODDY

DIFERENCIAIS

MATERIAL

PRESSÃO

VOLTAGEM

COR

• Termobloco de alto desempenho: capacidade de tirar um café atrás do outro
sem que a temperatura caia.

ABS

15 BAR

110 V

PRETO

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

• Bomba Ulka de 15 Bar: qualidade para seu café espresso.

6,5 Kg

331x255x273mm

1 ANO

50 CAFÉS/DIA

• Praticidade e higiene.
• Sistema de alavanca para colocar o sachê.
• Suporte para xícaras e muito mais...
• Reservatório de água com capacidade para 1 litro.

• Bandeja pingadora removível.
• Suporte de xícaras com sistema aquecimento.
• Modelo exlcusivo para sachê.

ACESSÓRIOS

LATTE CAPPUCCINO

MATERIAL

POTENCIA

VOLTAGEM

COR

AÇO INOX

450 WATTS

110 e 220V

PRATA/PRETO

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

USO

0,9 Kg

200x170x115mm

1 ANO

RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS
Nunca foi tão fácil preparar Cappuccino com o Creme Perfeito!
Para você que deseja um delicioso cappuccino, super cremoso com todo o sabor
e frescor, a Espressione desenvolveu o Emulsificador Latte.
Prepare deliciosas bebidas como Cappuccino, Macchiato, Caffè Latte e muito
mais...
• Sistema para emulsificar e esquentar o leite.
• Tempo de Desligamento Automático.

• 1 Mixer com dupla função: aquece e emulsifica o leite
• Superfície interna antiaderente.
• Botão Auto Stop, para assim que estiver emulsificado e na temperatura ideal.
• RECOMENDAMOS USO DOMÉSTICO.

MOINHO DE CAFÉ

MOINHO DE CAFÉ JAVA

CARACTERÍSTICAS
• Possui lâminas planas: garante a você uma moagem mais consistente.
• Regulagem de granulometria: garante a você moer mais fino ou mais grosso, para
atingir o ponto ideal para o seu café.
• Ajuste de temporizador com 12 níveis: garante a você determinar o tempo de mo
agem com parada automática.
• Super compacto: garante a você maior economia de espaço na sua cozinha.
USO DOMÉSTICO.
• Se você procura o moinho de café doméstico ideal para o café espresso o moinho
Java da Espressione é o ideal.

MATERIAL

AJUSTE

VOLTAGEM

COR

ABS

12 NÍVEIS

110 V

CINZA/PRETO

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

1,2 KG

250x150x180mm

1 ANO

120g por vez

• Entre os moinhos residenciais que existem no mercado a Espressione garante
superioridade.
• 12 Níveis de moagem o que possibilita você regular o grau de moagem ideal para
seu café espresso.
• Acesso a todas as partes do moinho o que facilita sua limpeza.

CAFETEIRAS SUPER AUTOMÁTICAS

CAFETEIRA SUPER AUTOMÁTICA ORION 2.0

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de Aquecimento: Termobloco.
• Vapor Instantâneo p/ vaporização de leite e outras bebidas.
• Seletor para uma e duas xícaras.
• Regulagem automática do tamanho do café: curto, médio ou longo.
• 3 níveis de intensidade do café.
• Controle eletrônico de temperatura da água.
• Programa de Limpeza automático.
• Auto-stop: interrompe qualquer processo.
• Moinho com Regulagem de Granulometria.
• Bandeja pingadora removível com tabuleiro em aço inoxidável.
• Base apoio e aquecimento de xícaras.
• Bico de saída de café com altura ajustável.
• Iluminação na xícara.
• Sistema cappuccinador.
• Exclusivo sistema de reducao de ruído “low noise system”.

MATERIAL

PRESSÃO

VOLTAGEM

COR

ABS

15 BAR

220 V

PRETO/CINZA

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

9 Kg

338x265x440mm

2 ANOS

140 CAFÉS/DIA

• Saída de água quente p/ chá, capuccino e outras bebidas.
• Pré-infusão automática para uma ótima extração do café.
• Compartimento p/ uso de café em pó/moído.
• Função de enxágue e descalcificação autoprogramáveis.

CAFETEIRAS SUPER AUTOMÁTICAS

CAFETEIRA SUPER AUTOMÁTICA ZETTA

CARACTERÍSTICAS
• Painel Digital Interativo que permite programar a máquina do seu jeito.
• O Café do seu jeito. Regulagem de Café do mais suave ao mais forte em 5 niveis
de intensidade.
• Regular a temperatura: Para aqueles que se encontram em ambientes frios
permite a possibilidade de aumentar a temperatura do seu café.
• Real Aquecedor de xícaras.
• Sistema automático para preparar café e cappuccino.
• Receitas prontas, com apenas um toque prepare Café Espresso, Cappuccino,
Latte, Machiato, Moccaccino e muito mais.
• Regulagem da granulometria em 3 níveis.
• Led de iluminação sobre a xícara.
• Contador de doses, veja a quantidade de cada bebida que foi extraída.
• Saída de água quente p/ chá, capuccino e outras bebidas.

MATERIAL

PRESSÃO

VOLTAGEM

COR

ABS

15 BAR

220 V

PRETO/CINZA

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

10 Kg

330x240x480mm

2 ANOS

140 CAFÉS/DIA

• Alto desempenho e qualidade Garantida. Sistema de Termobloco que garante
fazer repetidos cafés sem que a temperatura caia. Bomba 15 Bar de pressão
garantindo o mais cremoso café espresso.
• Capacidade Reservatório de Água: 1,8 litros.
• Capacidade Reservatório de Leite: 250ml.
• Reservatório de Gráos: 250g.
• Produto fabricado na europa com tecnologia Suíça.

MÁQUINA PARA BEBIDAS SOLÚVIES

MÁQUINA VENDING ELECTRA MIX III

CARACTERÍSTICAS
• Painel digital: garante a você visualizar e interagir com a programação das
bebidas.
• Sistema de programação de última geração: garante a você a possibilidade de
combinar bebidas e tamanhos.
• Possibilidade de adaptar moedeiros: garante ao seu negócio um produto de
auto serviço.
• Diversidade no preparo de bebidas: garante a você oferecer diversas bebidas
com toda praticidade.
• Desempenho de extração profissional: garante a você e ao seu negócio grandes
quantidades de tiragem.
• Possibilidade de usar galão ou rede de água: garante a você facilidade para
usar com os dois métodos.
• Credibilidade internacional: garante a você um produto confiável e conhecido.

MATERIAL

CONTENTOR

VOLTAGEM

COR

AÇO, ABS

3 CONT.

220 V

PRETO/BRANCO

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

TIRAGEM

17 Kg

630x300x510mm

1 ANO

300 DOSES/DIA

• Com um leve toque no botão a maquina dispensará a bebida selecionada
automaticamente.
• Opção de fornecimento de água por ( rede hidráulica do local ) ou ( bomba de imersão externa).
• Adequado para locais onde é necessário o fornecimento de muitas bebidas.
Dispõe de várias opções de bebidas para gostos diferenciados.
• Ajuste da temperatura da água com facilidade.

ACESSÓRIOS

DUAL FONT 1500W

CARACTERÍSTICAS
• Detecção automática da voltagem da rede.
• Entrada: Bivolt automática 110 ou 220 volts.
• Regulagem de saída com filtro eletrônico.
• Estabilização eletrônica da saída.
• Medição de demanda a cada 50 milisegundos.
• Booster ( amplificador) para caso de queda de tensão na rede ou oscilação.
• Compensação de picos de voltagem e corrente.
• Leds indicativos do estado de operação e da rede.
• Garantirá que seu café saia mais homogêneo, quando surgir a exigência de tirar
um café seguido de outro.
• Maior durabilidade do produto pois garantirá ao mesmo uma energia sempre
estável e sem picos.
• Conveniência, pois o cliente pode levar sua máquina para qualquer lugar sem se
preocupar com a voltagem da tomada.

MATERIAL

POTÊNCIA

VOLTAGEM

COR

AÇO

1500 WATTS

BIVOLT 110/220V

PRETO

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

CAPACIDADE

5,2 Kg

115x85x150mm

1 ANO

1 MÁQUINA

ACESSÓRIOS

AQUECEDOR DE XÍCARAS CUP WARMER

Espressione na busca incessante de melhorar seus serviços acaba
de lançar através de estudos dos seus engenheiros o Aquecedor de
Xícaras Cup Warmer Evolution, garantindo ainda mais a força de sua marca
como especialista em soluções para bebidas quentes.
Dispõe de 2 bandejas com aquecimentos independentes, ou seja, cada uma
possui uma chave de 3 posições: quente, desliga e morno.

CARACTERÍSTICAS
• Conveniência (Funciona em qualquer voltagem bastando apenas mudar a chave
de voltagem).
• Cada bandeja com uma chave de três posições: quente - desliga - morno.

MATERIAL

POTENCIA

VOLTAGEM

COR

AÇO

200 WATTS

BIVOLT 110/220V

PRETO

PESO

DIMENSÕES

GARANTIA

CAPACIDADE

7,5 Kg

360x320x350mm

1 ANO

22 XÍCARAS

• Dois indicadores luminoso indicando qual bandeja esta ligada.
• Opções de funcionamento:
- As duas bandejas na posição Morno.
- As duas bandejas na posição Quente.
- Uma bandeja na posição Morno e a outra Desligada.
- Uma bandeja na posição Quente e a outra Desligada.

CAFÉ EM GRÃOS

CAFÉ EM GRÃOS GOURMET ESPRESSIONE

CAFÉ EM GRÃOS SUAVE ESPRESSIONE
• O lançamento da versão Café Suave Intensidade 8 em grãos especial para
espresso é um café rico em aromas e com acidez típica dos arábicas, oriundo
das plantações em altitude com uma torrefação ligeira para preservar suas
características especiais e proporcinar um café mais suave e cremoso.

CAFÉ EM GRÃOS INTENSO ESPRESSIONE
• O lançamento da versão Café Intenso Intensidade 10 em grãos especial para
espresso é um café rico em aromas e com acidez típica dos arábicas, oriundo
das plantações em altitude com uma torrefação pouco mais acentuada para quem
gosta de um café mais intenso.

INTENSIDADE

TIPO

INTENSIDADE

TIPO

SUAVE

ARÁBICA

FORTE

ARÁBICA

PESO

AROMA

PESO

AROMA

0,500 Kg

ENCORPADO

0,500 Kg

INTENSO

• Embalagem de 500g.

• Embalagem de 500g.

• Intensidade: Suave.

• Intensidade: Suave.

• Validade 1 ano.

• Validade 1 ano.

• Não Contém Glútem.

• Não Contém Glútem.

CAFÉ EM GRÃOS

CAFÉ EM GRÃOS GOURMET ESPRESSIONE

CAFÉ EM GRÃOS SUAVE ESPRESSIONE
• A Versão Suave, é um café rico em aromas e com acidez típica dos arábicas,
oriundo das plantações em altitude com uma torrefação pouco mais clara para
quem gosta de um café mais suave.
• Embalagem de 500g.
• Intensidade: Suave.

• Validade 1 ano.
• Não Contém Glútem.

CAFÉ EM GRÃOS INTENSO ESPRESSIONE
• A Versão Intenso, é um café rico em aromas e com acidez típica dos arábicas,
oriundo das plantações em altitude com uma torrefação pouco mais acentuada
para quem gosta de um café mais intenso.
• Embalagem de 500g.
• Intensidade: Suave.

• Validade 1 ano.
• Não Contém Glútem.

INTENSIDADE

TIPO

INTENSIDADE

TIPO

SUAVE

ARÁBICA

FORTE

ARÁBICA

PESO

AROMA

PESO

AROMA

0,250 Kg

ENCORPADO

0,250 Kg

INTENSO

ACESSÓRIOS

XÍCARAS “CAMINHOS DO BRASIL”

por:

OBRAS
Brasilidade: Uma das obras mais representavidas do meu trabalho, ela valoriza o
nosso povo indígena e retrata também grande parte da nossa fauna brasileira que,
infelizmente, se encontra em extinção.
Dançando Carimbó: Tenho grande admiração pelo carimbó que é uma dança típica
do estado do Pará. Seu nome é derivado do “Curimbó” (em tupi “koribo”).
Dançatuque: É a união da dança e dos tambores, o batuque, num cenário regional,
citando o Cristo Redentor, um dos ícones do nosso país, demonstrando em cores a
alegria do povo brasileiro.
Pernambuco: Nesta obra, além do Convento São Francisco de Olinda, podemos ver
as principais figuras folclóricas do carnaval do estado de Pernambuco.
Ritmo Baiano: Na Bahia existe uma grande influência africana que representa os
tambores e pelo telefone público em forma de berimbau.
Samba de Carnaval: Como grande admiradora das riquezas culturais do
nosso país, não poderia deixar de homenagear o samba, estilo musical com o qual
convivo desde a infância.

BIOGRAFIA
Thaís Ibanez nasceu em Diadema, São Paulo, em 1982. Iniciou sua carreira como
artista plástica aos 18 anos e logo lhe surgiu o interesse em retratar as riquezas
culturais do seu país.
Sua inspiração vem de: cerâmicas, esculturas, dança, música e outras manifestações culturais das mais diversas regiões brasileiras.
Por conta da singularidade de seu trabalho, sua arte já estampou coleções de grifes
de moda, merchandising e home.

KIT LIMPEZA PARA CAFETEIRAS
ACESSÓRIOS

Claris, sua Cafeteira Automática estará sempre nova e seu café sempre
com o frescor, aroma e cremosidade que um cafeteira bem cuidada
pode oferecer.
Máquinas que adaptam com o filtro:
- Orion Espressione
- Krups 7210
- Krups 7230

PASTILHA DE LIMPEZA OXXY
• Ideal para você deixar sua Máquina Super Automática sempre limpa.
• Além de aumentar a durabilidade de sua máquina, a qualidade do creme do café
espresso é nitidamente melhorada.
• Destinadas apenas para Máquinas de Café
Super Automáticas de café em grãos com
entrada para café em pó.

DESCALCIFICANTE
• O Descalsificante é mais uma solução que a
Espressione traz para você.
• Com este produto além de fazer uma limpeza
completa de sua máquina de café, ele garante:
- Maior durabilidade de sua cafeteira.
- Proporciona a você um café muito mais puro
e de qualidade.

FILTRO DE ÁGUA CLARIS
• O filtro Claris foi criado exclusivamente para a máquina Orion Espressione.
Possuem pH neutro para o café e são instalados diretamente no reservatório de
água, filtrando a água no momento anterior à preparação do café.
• Utilizando o Filtro Claris, além de garantir uma água livre de cloro e outras
impurezas, ele garante o melhor consumo que os grãos podem oferecer sem
que seus óleos, sabores e aromas sejam
modificados ou perdidos.
• Garanta uma água livre de cloro que
prejudica a qualidade do seu café com o
Filtro Claris, o resultado você vê na xícara.

