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ΜΥΚΟΝΟΣ



DOUWE EGBERTS - EUROFROST

Η εταιρεία EUROFROST έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια, την αποκλειστική
διάθεση στη Μύκονο, όλης της γκάμας ροφημάτων της εταιρείας DOUWE
EGBERTS. Επιπλέον, παρέχει λύσεις σε καινοτόμα συστήματα και προϊόντα
αναφορικά με την παραγωγή ροφημάτων, όπως το πρωτοποριακό σύστημα
CAFITESSE. Με το σύστημα Cafitesse είστε σίγουροι ότι θα έχετε πάντα μία
σταθερά υψηλή ποιότητα καφέ, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ζήτησης, με το
πάτημα ενός κουμπιού.



CAFITESSE

Η Douwe Egberts, με παράδοση 250 ετών στον καφέ, καινοτομεί με το σύστημα

παρασκευής καφέ Cafitesse. Ειδικά σχεδιασμένο για χώρους μαζικής εστίασης, το

Cafitesse αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την

προετοιμασία, αποθήκευση και διανομή του καφέ, εξασφαλίζοντας:

Σταθερή δοσολογία

Ταχύτητα

Ελαχιστοποίηση του εργατικού κόστους

Αποφυγή της φύρας

Εξάλειψη φίλτρων

Πιστοποίηση παραγωγής καφέ με HACCP, ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004

Πιστοποίηση παραγωγής μηχανών με ISO 9001:2000

24ωρη τεχνική υποστήριξη, όλες τις ημέρες του χρόνου



CAFITESSE

Το αξιόπιστο σύστημα Cafitesse διατίθεται σε διάφορα μοντέλα, ανάλογα με την

επιθυμητή ποσότητα και ποικιλία ροφημάτων. Πρόκειται για μηχανές υψηλής

αισθητικής, εργονομικές, εύκολες στη χρήση και τον καθαρισμό τους. Όλες οι

μηχανές είναι κλειστού τύπου, σχεδιασμένες με βάση τους αυστηρότερους

κανόνες υγιεινής.

Η σταθερή δοσολογία και η δυνατότητα παραγωγής ποικιλίας ροφημάτων σε

συνδυασμό με την ταχύτητα παρασκευής και την σταθερά υψηλή ποιότητα,

καθιστούν το Cafitesse ιδανική λύση για κάθε χώρο μαζικής εστίασης.



CAFITESSE 50

Με την Cafitesse 50 προσφέρετε άμεσα στους πελάτες και τους συνεργάτες 

σας φρεσκοφτιαγμένο καφέ, κερδίζοντας χρόνο, εξασφαλίζοντας σταθερή 

ποιότητα, και ένα καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Κατάλληλη 

για κάθε χώρο χάρη στην αυτονομία νερού. Με τις επιλογές για γαλλικό 

καφέ και ζεστό νερό, αποτελεί την ιδανική λύση για σημεία όπως :

• Καφετέριες

• Γραφεία

• Ξενοδοχεία

Στοιχεία Cafitesse 50:

• Ροφήματα (Ταχύτητα/φλιτζ.): Γαλλικός : 7”, Ζεστό νερό: 7”

• Διαστάσεις: [Υ: 56cm, Π: 33cm, Β: 36cm]

• Αποσπώμενο δοχείο απορροής

• Λειτουργία με ή χωρίς σταθερή παροχή νερού

• Χρόνος καθαρισμού: 5’ εβδομαδιαίως



CAFITESSE 110
Η Cafitesse 110 ενδείκνυται για περιπτώσεις self-service, για σερβίρισμα καφέ με κανάτα 
καθώς και για χώρους όπου είναι απαραίτητη η παροχή καφέ από διαφορετικά σημεία 
ταυτόχρονα. Με επιλογές για γαλλικό καφέ και ζεστό νερό, προσφέρει ιδανικές λύσεις σε 
σημεία που η ταχύτητα, η ποιότητα και η αξιοπιστία κάνουν τη διαφορά όπως:

• Πρωινά ξενοδοχείων

• Coffee breaks εκδηλώσεων (συνέδρια, δεξιώσεις κλπ)

• Καφετέριες

Στοιχεία Cafitesse 110:

• Ροφήματα (Ταχύτητα/φλιτζ.): Γαλλικός: 2”, Ζεστό νερό: 2”,

• Διαστάσεις: [Υ: 64,5cm, Π: 21cm, Β: 45,5cm]

• Ηλεκτρονικός μετρητής

• Αποσπώμενη βάση φλιτζανιού και δοχείο απορροής

• Χρόνος καθαρισμού 5’ εβδομαδιαίως



ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CAFITESSE

Καφές Φίλτρου Selection

1.25Ltx2 

Καφές φίλτρου κατεψυγμένος για χρήση για σύστημα Cafitesse.



ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CAFITESSE

Καφές Φίλτρου Medium Roast

2Ltx2 

Καφές φίλτρου κατεψυγμένος για χρήση για σύστημα Cafitesse.



ESPRESSO

Douwe Egberts Espresso Beans

Medium Roast - UTZ Certified

6x1Kg

Αρωματικοί κόκκοι καφέ 100% Arabica από τη Βόρεια και Κεντρική
Αμερική. Ο μεγάλος χρόνος καβουρδίσματος και η σύνθεση του
μίγματος, δίνει στον καφέ αυτόν ήπια, πλούσια και ελαφρώς όξινη
γεύση. Οι κόκκοι φέρουν την πιστοποίηση UTZ, η οποία εξασφαλίζει
ότι η παραγωγή τους έχει γίνει με σεβασμό στον άνθρωπο, την τοπική
οικονομία και το περιβάλλον.



ESPRESSO

Douwe Egberts Espresso Beans

Dark Roast - UTZ Certified

6x1Kg

Αρωματικοί κόκκοι καφέ Arabica από τη Νότια και Κεντρική Αμερική,
μαζί με μια μικρή ποσότητα κόκκων υψηλής ποιότητας Robusta. Ο
μεγάλος χρόνος καβουρδίσματος και η σύνθεση του μίγματος δίνει
στον καφέ αυτόν ισχυρή πλούσια γεύση με χαρακτηριστικά υψηλού
καβουρδίσματος. Οι κόκκοι φέρουν την πιστοποίηση UTZ, η οποία
εξασφαλίζει ότι η παραγωγή τους έχει γίνει με σεβασμό στον
άνθρωπο, την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.



ESPRESSO

Espresso Piazza D'Oro 

Forza 

6x1Kg

Δυνατό χαρμάνι, με γεμάτη γεύση και στοιχεία υψηλού βαθμού
καβουρδίσματος. Αποτελείται 100% από κόκκους εξαιρετικής
ποιότητας Arabica. Το χαρμάνι αυτό είναι ιδανικό για espresso και
ristretto, ενώ αποτελεί και ιδανική βάση για ροφήματα με βάση τον
καφέ.



ESPRESSO

Espresso Piazza D'Oro 

Estremo

6x1Kg

Έντονο, δυνατό και αρωματικό χαρμάνι με κάποιες γλυκές νότες.
Αποτελείται από υψηλής ποιότητας κόκκους Arabica και Robusta που
αναμειγνύονται και καβουρδίζονται με την παραδοσιακή Ιταλική
μέθοδο. Χαρμάνι ιδανικό για espresso, ristretto, cappuccino και
macchiato.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Ελληνικός καφές BRAVO

6x1Kg

Με ιστορία 85 χρόνων, ο ελληνικός καφές Bravo εξασφαλίζει
παραδοσιακό αρωματικό ελληνικό καφέ με γεμάτη γεύση και καϊμάκι
όλο μεράκι. Ο καφές Bravo αποτελεί μια απολαυστική πρόταση για
όλες τις ώρες της ημέρας. Ελληνικός καφές Bravo! Ελληνικός καφές
με όλη τη γεύση και το άρωμα της Ελλάδας. Tο παραδοσιακό χαρμάνι
του Bravo Κλασικού, διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. και σε
επαγγελματική συσκευασία 1 κιλού.



ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ

Douwe Egberts Στιγμιαίος

10x450 g

Επαγγελματικός στιγμιαίος καφές, κατάλληλος για ζεστά και
κρύα ροφήματα. Ιδανικός για ζεστό στιγμιαίο με πλούσια
κρέμα, καθώς και για κρύο με πλούσιο αφρό. Εύκολος στην
προετοιμασία και την αποθήκευσή του. Διατίθεται σε
συσκευασία των 450 γρ.



ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ

Douwe Egberts Continental Gold

Στιγμιαίος Καφές σε Sticks

200x1.5gr και 500x1.5gr

Μερίδες στιγμιαίου καφέ για ζεστά και κρύα ροφήματα. Έντονη
γεύση και πλούσιος αφρός στη στιγμή. Η συσκευασία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση και προσφορά του
προϊόντος στο χώρο σας.



SENSEO - ESPRESSO

Ο Senseo είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα παραγωγής απολαυστικού καφέ 

σε μερίδες. Αποτελείται από την αυθεντική μηχανή Senseo και τις μερίδες καφέ 

Douwe Egberts Senseo. Το αποτέλεσμα είναι ένα φλυτζάνι εκλεκτού καφέ που 

ετοιμάζεται σε λιγότερο από ένα λεπτό. Η ευκολία στη χρήση και η υψηλή 

ποιότητα του καφέ, καθιστούν το Senseo την ιδανική λύση για την παρασκευή 

καφέ σε μερίδες.

Η μηχανή Senseo είναι αποτέλεσμα των 250 χρόνων εμπειρίας του καφέ 

Douwe Egberts και της τεχνογωνσίας της Philips. Ο πρωτοποριακός της 

σχεδιασμός και η λειτουργία της, σε συνδυασμό με τη μοναδική χρήση των 

μερίδων Senseo, την καθιστούν ιδανική για σημεία με μικρές καταναλώσεις 

όπου επιθυμείτε να προσφέρετε ποιοτικό και γευστικό καφέ γρήγορα και 

εύκολα.

Ανακαλύψτε τις διαφορετικές γεύσεις του Senseo για κάθε στιγμή της ημέρας.



SENSEO - ESPRESSO

Οι μερίδες καφέ Senseo κλείνουν μέσα τους τη γνώση του καφέ όπως 

καταγράφεται στα 250 χρόνια εμπειρίας του Douwe Egberts. Οι 

προσεκτικά επιλεγμένοι κόκκοι καφέ και ο κατάλληλος βαθμός 

καβουρδίσματος εξασφαλίζουν την ισορροπημένη γεύση και το 

χαρακτηριστικό άρωμα του καφέ Senseo. Ένα ελαφρύ στρώμα κρέμας 

συμπληρώνει την απόλαυση στο φλυτζάνι.

18 μερίδες - Πλούσιο άρωμα και μέτριος βαθμός 

καβουρδίσματος, γεύση ιδανική για το ξεκίνημα 

της ημέρας.



ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Σοκολάτα ABYSS

6x1Kg
Σοκολάτα Cacao Fantasy

2ltx4
Σοκολάτα Cacao Fantasy 

Sticks 100x22gr



ΤΣΑ’I’

Τσά’ι’ Pickwick

Το τσάι αποτελεί το δεύτερο σε κατανάλωση ρόφημα παγκοσμίως μετά το νερό. Η διατροφική 

του αξία, η απολαυστική τελετουργία προετοιμασίας του και το άρωμά του, αυξάνουν τους 

πιστούς υποστηρικτές του και τις στιγμές της απόλαυσής του. 

Το Pickwick προσφέρει ένα εκπληκτικό εύρος γεύσεων από το κλασικό μαύρο τσάι, το υγιεινό 

πράσινο τσάι μέχρι διάφορους συνδυασμούς αυτών με αρώματα και κομμάτια φρούτων, για 

όλες τις ώρες της ημέρας. 

Διατίθενται σε 8 διαφορετικές γεύσεις, με βάση το πράσινο, μαύρο, κόκκινο και λευκό τσάι, σε 

συσκευασία των 25 πυραμίδων. Επίσης διατίθεται και σε υγρή μορφή σε τρείς υπέροχες γεύσεις 

(πίνεται παγωμένο). Το τσάι Pickwick σε φακελάκια, διατίθεται σε συσκευασία των 20 μερίδων.



ΤΣΑ’I’



ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ

Μπισκότο Piazza 
D'Oro

Κιβ. 200 τμχ

Ζάχαρη Piazza 

D'Oro Sticks

5gr (Κιβ. 1000τμχ)

Ζάχαρη Douwe 

Egberts Sticks

1000x5gr



ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Natreen Σκόνη

12x(500x2 packs)

Natreen Υγρό

100ml

Σιρόπια

700 ml



EUROFROST – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

TEXNIKH – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 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

