
ASCASO COFFEE MACHINES 
Professional

EUROFROST – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ
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Η Ισπανική εταιρεία ASCASO, παρέχει στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια μηχανές espresso
απαράμιλλης αισθητικής και ασυναγώνιστου design. Η εταιρεία μας εκπροσωπεί στην
Ελλάδα την ASCASO μετά από εκτενή έρευνα αγοράς, και παρέχει μηχανές καφέ οικιακής και
επαγγελματικής χρήσης, τελευταίας τεχνολογίας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, για να έχετε
στο σπίτι σας και στην επιχείρηση σας καφέ ύψιστης ποιότητας. Η Ascaso πλέον επαναστατεί
στην αγορά και κατασκευάζει μηχανές καφέ από 100% ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel
304L, stainless steel 316L), καταργώντας τη χρήση χαλκού και ορείχαλκου. Με τον τρόπο αυτό
υιοθετεί απεριόριστα πλεονεκτήματα, και κάνει τα προϊόντα της μοναδικά και υψηλής
ποιότητας. Συγκεκριμένα καταπολεμάται πλήρως η σκουριά και όλα τα εξαρτήματα
αποκτούν πλέον πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον εξασφαλίζεται μεγαλύτερη
ενεργειακή αποδοτικότητα αφού το υλικό αυτό είναι βέλτιστος αγωγός θερμότητας και
εξασφαλίζει πολύ καλή διάχυση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας
έως και 36%! Επιπλέον το υλικό αυτό είναι 100% ασφαλές για τη χρήση του σε διεργασίες
σχετικές με τρόφιμα διότι δεν απελευθερώνει οξείδια. Τέλος, παρουσιάζει μεγάλη μηχανική
αντοχή, και παρέχει καφέ βέλτιστης ποιότητας απαλλαγμένο από νικέλιο και άλλα μέταλλα.
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Μηχανές καφέ Επαγγελματικής χρήσης4



Το μοντέλο Bar 1 Group είναι η λύση που προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες της επαγγελματικής
αγοράς espresso. Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους φιλοξενίας με μέτρια κατανάλωση καφέ. Έχει
μια θέση παραγωγής καφέ. Διατίθεται σε έκδοση αποσπώμενου κλείστρου που λειτουργεί με
αλεσμένο καφέ [BAR ONE 1 GROUP], σταθερού κλείστρου που λειτουργεί με ταμπλέτα [BAR 1
GROUP], αλλά και σε έκδοση που λειτουργεί με κάψουλα. Η κατασκευή της είναι 100% ανοξείδωτη
και διαθέτει ένα μινιμαλιστικό και λειτουργικό σχεδιασμό. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα στον
καφέ, και τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων, αλλά πληροί και τα πρότυπα
ενεργειακής απόδοσης. Με εργονομικές λαβές και φωτιζόμενα κουμπιά. Με πολύ ανθεκτικό boiler
ανoξείδωτο AISI 304L που προσφέρει μεγάλη θερμική σταθερότητα.

BAR 1 GROUP
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BAR 2 GROUPS

Το μοντέλο Bar 2 Groups είναι η λύση που προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες της επαγγελματικής
αγοράς espresso, με αντίστοιχα χαρακτηριστικά της μηχανής Bar 1 Group. Ιδανική για
επαγγελματικούς χώρους φιλοξενίας με μέτρια κατανάλωση καφέ. Έχει δύο θέσεις παραγωγής καφέ.
Διατίθεται σε έκδοση αποσπώμενου κλείστρου που λειτουργεί με αλεσμένο καφέ [BAR ONE 2
GROUPS], σταθερού κλείστρου που λειτουργεί με ταμπλέτα [BAR 2 GROUPS], αλλά και σε έκδοση που
λειτουργεί με κάψουλα. Η κατασκευή της είναι 100% ανοξείδωτη και διαθέτει ένα μινιμαλιστικό και
λειτουργικό σχεδιασμό. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα στον καφέ, και τις υψηλότερες προδιαγραφές
ασφάλειας των τροφίμων, καθώς πληροί και τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Με εργονομικές
λαβές και φωτιζόμενα κουμπιά. Με πολύ ανθεκτικό boiler από ανoξείδωτο AISI 304L που προσφέρει
μεγάλη θερμική σταθερότητα.
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Από την εργοστασιακή της ρύθμιση, κατά την παροχή του καφέ γίνεται προέγχυση αρχικά για
λίγα δευτερόλεπτα με ζεστό νερό χωρίς πίεση, και στη συνέχεια εκχυλίζεται με θερμό νερό
υπό πίεση από την αντλία. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη εκχύλιση υδατοδιαλυτών ουσιών και
επιτυγχάνει πυκνότερο και βέλτιστης ποιότητας αφρό. Το κύκλωμα νερού είναι ανοξείδωτο
για να ελαχιστοποιηθεί η συσσώρευση αλάτων και σκουριάς. Διαθέτει σύστημα αυτόματου
καθαρισμού. Όλα τα μοντέλα είναι αυτόματα. Επιπλέον υπάρχει έκδοση με αποσπώμενο
δοχείο νερού, ή και με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης.

Ο σχεδιασμός της επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η άνω
επιφάνεια (69 x 45 cm) για τη διατήρηση των φλυτζανιών ζεστών,
ενώ ο αφαιρούμενος δίσκος είναι ανοξείδωτος λεπτού σχεδιασμού
ώστε να συγκρατεί τα υπολείμματα του καφέ και να καθαρίζεται
εύκολα. Έχει επιλογή για τρόπο λειτουργίας ως «passive mode»,
«active mode» ή «έτοιμη προς χρήση». Όλα τα ορειχάλκινα
εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το νερό δέχονται ειδική
επεξεργασία ώστε να μειωθεί δραστικά το ποσοστό των μετάλλων
που ενδέχεται να παρασύρονταν στο ρόφημα.

BAR 1 GROUP / 2 GROUPS
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BAR 1 GROUP / 2 GROUPS - ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ «BAR»
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BARISTA PRO 1 GROUP

Το μοντέλο BARISTA PRO 1 GROUP είναι η λύση που προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες της
επαγγελματικής αγοράς espresso. Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους φιλοξενίας με μέτρια
κατανάλωση καφέ. Αποτελείται από 1 θέση παραγωγής καφέ, έναν παραγωγέα ατμού, και μια
παραγωγή ζεστού νερού. Κατασκευάζεται από 100% ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει ένα
μινιμαλιστικό και λειτουργικό σχεδιασμό. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα στον καφέ, και τις
υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων, καθώς πληροί και τα πρότυπα ενεργειακής
απόδοσης. Με εργονομικές λαβές και φωτιζόμενα κουμπιά. Με Boiler 6 lt.
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BARISTA PRO 2 GROUPS

Το μοντέλο BARISTA PRO 2 GROUPS είναι η λύση που προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες της
επαγγελματικής αγοράς espresso. Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους φιλοξενίας με μέτρια –
υψηλή κατανάλωση καφέ. Αποτελείται από 2 θέσεις παραγωγής καφέ, 2 παραγωγείς ατμού, και
μια παραγωγή ζεστού νερού. Κατασκευάζεται από 100% ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει ένα
μινιμαλιστικό και λειτουργικό σχεδιασμό. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα στον καφέ, και τις
υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων, καθώς πληροί και τα πρότυπα ενεργειακής
απόδοσης. Με εργονομικές λαβές και φωτιζόμενα κουμπιά. Με Boiler 13 lt.
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BARISTA PRO 3 GROUPS

Το μοντέλο BARISTA PRO 3 GROUPS είναι η λύση που προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες της
επαγγελματικής αγοράς espresso. Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους φιλοξενίας με μέτρια –
υψηλή κατανάλωση καφέ. Αποτελείται από 3 θέσεις παραγωγής καφέ, 2 παραγωγείς ατμού, και μια
παραγωγή ζεστού νερού. Κατασκευάζεται από 100% ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει ένα
μινιμαλιστικό και λειτουργικό σχεδιασμό. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα στον καφέ, και τις
υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων, καθώς πληροί και τα πρότυπα ενεργειακής
απόδοσης. Με εργονομικές λαβές και φωτιζόμενα κουμπιά. Με Boiler 18 lt.
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Ο σχεδιασμός της επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η άνω
επιφάνεια (65 x 45 cm) για τη διατήρηση των φλυτζανιών ζεστών,
ενώ ο αφαιρούμενος δίσκος είναι ανοξείδωτος λεπτού σχεδιασμού
ώστε να συγκρατεί τα υπολείμματα του καφέ και να καθαρίζεται
εύκολα. Έχει επιλογή για τρόπο λειτουργίας ως «ενεργή» ή «έτοιμη
προς χρήση», αλλά και λειτουργία εξοικονόμησης. Όλα τα
ορειχάλκινα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το νερό δέχονται
ειδική επεξεργασία ώστε να μειωθεί δραστικά το ποσοστό των
μετάλλων που ενδέχεται να παρασύρονταν στο ρόφημα.

Η Barista PRO, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε
θερμομονωμένο boiler για την ελαχιστοποίηση των
θερμικών απωλειών, αλλά και να κατασκευαστεί 100% από
ανοξείδωτο ατσάλι ακόμα και στο περίβλημα της. Επιπλέον,
μπορούμε να έχουμε φωτιζόμενη επιφάνεια εργασίας και
ανοξείδωτα ποδαρικά στήριξης. Τέλος, μπορεί να
κατασκευαστεί με υπερυψωμένα τα group για να χωρούν
μεγαλύτερες κούπες.

BARISTA PRO 1 GROUP / 2 GROUPS / 3 GROUPS
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BARISTA PRO 1 GROUP / 2 GROUPS / 3 GROUPS

Κάθε group ζυγίζει 3,7 kg. Από την εργοστασιακή της ρύθμιση,
κατά την παροχή του καφέ γίνεται προέγχυση αρχικά για λίγα
δευτερόλεπτα με ζεστό νερό χωρίς πίεση, και στη συνέχεια
εκχυλίζεται με ζεστό νερό υπό πίεση από την αντλία. Αυτό
επιτρέπει μεγαλύτερη εκχύλιση υδατοδιαλυτών ουσιών και
επιτυγχάνει πυκνότερο και μεγαλύτερης διάρκειας αφρό. Το
κύκλωμα νερού είναι ανοξείδωτο για να ελαχιστοποιηθεί η
συσσώρευση αλάτων και σκουριάς.
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ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
«BARISTA PRO»



Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα τους. Η αντλία
μπορεί να ρυθμιστεί εξωτερικά. Διαθέτουν επαγγελματική αντλία νερού η οποία
επιτρέπει την κατανομή του νερού πάνω από τον καφέ στην κατάλληλη πίεση για να
εξαχθεί το βέλτιστο άρωμα και η γεύση του. Τέλος, τα περισσότερα μοντέλα έχουν
διπλό φίλτρο καφέ για βέλτιστη εκχύλιση και ξήρανση των δόσεων καφέ.

Εξασφαλίζουν απόλυτα ασφαλή λειτουργία αφού διαθέτουν:

 Πρεσοστάτης SIRAI (BARISTA, BARISTA PRO)

 Ρελέ ασφαλείας

 Καλωδίωση υψηλής ποιότητας ανθεκτική στη θερμότητα

 Ηλεκτρονική αυτορυθμιζόμενη στάθμη του λέβητα

 Θερμοστάτης ασφαλείας για την αντίσταση, σε περίπτωση που το boiler είναι 
άδειο

 Βρύση για το άδειασμα του boiler

 Βίδες inox

 Εγχυτήρες νερού από Teflon στο boiler
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ASCASO
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ASCASO

100% Ανοξείδωτη περιστροφική αντλία για απόλυτη
ασφάλεια από τη σκουριά, ειδική για εφαρμογές σε τρόφιμα

Μανόμετρα υψηλής ακριβείας

Αντιολισθητικές χειρολαβές ατμού / νερού μεγάλου
μεγέθους, καινοτόμου σχήματος και ευχάριστης αίσθησης

Ακροφύσια ατμού και νερού ανοξείδωτα με πλήρη
περιστροφή 360ο. Το ακροφύσιο ατμού παραμένει δροσερό
στην αφή για την αποφυγή εγκαυμάτων και δεν σκουριάζει. Η
επικάθιση γάλακτος μειώνεται στο ελάχιστο γι’ αυτό
καθαρίζεται εύκολα



18

Boiler από ανοξείδωτο AISI 304L, είναι ασφαλές, δεν
σκουριάζει, και παρέχει μεγάλη θερμική σταθερότητα σε
αντίθεση με το χαλκό που είναι το σύνηθες υλικό στις άλλες
μηχανές – πάχος τοιχώματος 2,3 mm. Επιπλέον, έχει μεγάλη
μηχανική αντοχή. Με συγκολλήσεις υψηλής ποιότητας
αεροδιαστημικής τεχνολογίας, χωρίς προσμίξεις και με
ανοξείδωτη αντίσταση (Μοντέλο BARISTA PRO)

Κουμπιά με εσωτερικό φωτισμό με 3–5 επιλογές
προγραμματισμού και επιλογή αυτόματου καθαρισμού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ASCASO

Boiler από ανοξείδωτο AISI 304L, είναι ασφαλές, δεν
σκουριάζει, και παρέχει μεγάλη θερμική σταθερότητα σε
αντίθεση με το χαλκό που είναι το σύνηθες υλικό στις άλλες
μηχανές – πάχος τοιχώματος 2 mm. Επιπλέον, έχει μεγάλη
μηχανική αντοχή. (Μοντέλο BAR)



Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της με αντιολισθητική λαβή,
δίνει μια ισχυρή και ευχάριστη αίσθηση. Με κλίση 10 º για
ευκολία στη χρήση, ενώ η οριζόντια τοποθέτηση της υποδοχής
του φίλτρου στο group εξασφαλίζει τέλειο στρώσιμο στο
κατακάθι
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ASCASO

Φωτιζόμενος χώρος εργασίας (BARISTA PRO)

Ποδαρικά INOX (BARISTA PRO)
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Μύλος άλεσης επαγγελματικής χρήσης

O αυτόματος μύλος άλεσης τύπου K-6, ταιριάζει απόλυτα με τις
επαγγελματικές μηχανές espresso της Ascaso, και διαθέτει
διανεμητή ακριβείας. Έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, μεγάλη
παραγωγική ικανότητα και ανταγωνιστική τιμή. Διαθέτει το
σύστημα MRS (Σύστημα Μικρομετρικής Ρύθμισης), το οποίο
επιτρέπει την προσαρμογή του βαθμού άλεσης σε αμέτρητες
διαβαθμίσεις, ανάλογα με τον καφέ που επιθυμείτε: espresso,
long black, French press, τούρκικο, κ.α.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 320 W

 Διαστάσεις (ΥxΜxΠ): 635 x 210 x 365 mm

 Βάρος: 14,5 kg 

 Παραγωγικότητα: 5-9 kg / h
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Μηχανή παραγωγής για αφρόγαλα F-12 CEADO

Η Ceado F-12 είναι ιδανική μονάδα επαγγελματικής χρήσης,
σχεδιασμένη για να παρέχει ζεστό ή κρύο αφρόγαλα για cappuccino
Latte, macchiato, και για παγωμένα ποτά. Παράγει ατμό ή αφρόγαλα
σε λιγότερο από ένα λεπτό, οπότε εξυπηρετούνται όλοι οι πελάτες
εύκολα και γρήγορα. Συνδέεται με τον υποδοχέα ατμού της μηχανής
espresso, και χρησιμοποιεί ξεχωριστό μπουτόν ελέγχου για ατμό,
ζεστό ή κρύο αφρό. Το ραβδί ατμού και το μίξερ μπορούν να
λειτουργήσουν είτε από κοινού είτε ξεχωριστά για να παρασκευαστεί
το κατάλληλο ρόφημα. Η μονάδα είναι εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη και
πολύ ανθεκτική, κομψή και εύκολη στη συντήρηση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 300 W

 Διαστάσεις (ΥxΜxΠ): 505 x 210 x 230 mm

 Βάρος: 8 kg 
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EUROFROST – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ
TEXNIKH – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ. : 84600
ΤΗΛ: 22890 77176 – FAX: 22890 77175

www.eurofrost.gr info@eurofrost.gr

http://www.eurofrost.gr/
mailto:info@eurofrost.gr

