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1



2



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 Οικιακής χρήσης4



DREAM
Η Dream είναι το σήμα κατατεθέν της ASCASO! Συνδυάζει το
ρετρό σχεδιασμό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι
ευέλικτη μηχανή espresso που χρησιμοποιεί είτε αλεσμένο καφέ
είτε καφέ σε ταμπλέτα, και δίνει άψογη επαγγελματική ποιότητα
στο σπίτι. Διακοσμεί τέλεια οποιοδήποτε χώρο και παράλληλα
σας προσφέρει την δυνατότητα να παρασκευάσετε εξαιρετικής
ποιότητας εσπρέσο, καφέ latte, καπουτσίνο ή καφέ μόκα. Είναι
χειροποίητη και κατασκευάζεται 100% από αλουμίνιο, σε μεγάλη
ποικιλία σχεδίων. Διατίθεται σε έκδοση αποσπώμενου
κλείστρου που λειτουργεί με αλεσμένο καφέ (ή ταμπλέτα ή και
κάψουλα) ή σταθερού κλείστρου που λειτουργεί με ταμπλέτα.
Λόγω της βαριάς αλουμινένιας κατασκευής της, του μπρούτζινου
μπόϊλερ, της μπρούτζινης κεφαλής εξαγωγής καφέ και των
επινικελωμένων μπρούτζινων portafilters, παρουσιάζει
εξαιρετική κατανομή της θερμότητας η οποία ελέγχεται άψογα,
και προσφέρει σταθερή θερμοκρασία στον καφέ για τη βέλτιστη
εξαγωγή του. Είναι πολύ εύκολη στη χρήση και έχει εξαιρετικό
design. Με φίλτρο τελευταίας τεχνολογίας παράγει πάντα
κρεμώδη καφέ ανεξαρτήτως του μίγματος ή του βαθμού άλεσης
που χρησιμοποιείται.
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Διαθέτει δύο θερμοστάτες οι οποίοι ελέγχουν τη θερμοκρασία του
καφέ και του ατμού, και μια θερμική ασφάλεια που προστατεύει τη
μηχανή από υπερθέρμανση. Το κύκλωμα νερού είναι ανοξείδωτο
για να ελαχιστοποιηθεί η συσσώρευση αλάτων και η σκουριά.
Επιπλέον οι αντιστάσεις της είναι τοποθετημένες εξωτερικά του
βραστήρα ώστε να αποφευχθεί η φθορά σε περίπτωση που μείνει
χωρίς νερό.

Μιμούμενη τις επαγγελματικές μηχανές καφέ, στο πάνω μέρος της
διαθέτει μια περιοχή που κρατά τα φλιτζάνια ζεστά, προκειμένου
να μη χάσει τη θερμοκρασία του ο καφές όταν χύνεται στο
κύπελλο. Διαθέτει και αφαιρούμενο ανοξείδωτο δίσκο (για την
απομάκρυνση υπολειμμάτων καφέ ή νερού) με σχεδιασμό που
επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και καθαρισμό. Τέλος έχει
αποσπώμενο δοχείο νερού για εύκολη συντήρηση και καθάρισμα,
το οποίο γεμίζει και όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία, με ορατή
στάθμη νερού. Παρέχει απεριόριστη παραγωγή ατμού.

DREAM
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Η τεχνολογία thermoblock στα αντίστοιχα μοντέλα,
διευκολύνει τη χρήση της και επιτυγχάνει εξαιρετική
εκχύλιση στην ταμπλέτα. Επιπλέον επιτρέπει και την
απεριόριστη παραγωγή ατμού.

DREAM

Η DREAM κατασκευάζεται από αλουμίνιο. Εκτός από τα
διαθέσιμα χρώματα και τις ειδικές εκτυπώσεις, το
φινίρισμα γίνεται στο γυαλισμένο αλουμίνιο. Αυτό
επιτυγχάνεται με στίλβωση στα κομμάτια ένα - ένα με το
χέρι. Έτσι, οι πιθανές ανομοιομορφίες στην επιφάνεια της
οφείλονται σε αυτήν την επίπονη διαδικασία, η οποία
καθιστά το κάθε κομμάτι μοναδικό.



Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 900 W

 Πίεση: 16 atm

 Θερμοστάτης μπόϊλερ: 95 oC

 Θερμοστάτης ατμού: 140 oC

 Διαστάσεις: 245 x 345 x 280 mm

 Βάρος: 7 / 8  kg (Αποσπώμενου/ Σταθερού κλείστρου)

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,3 lt

DREAM
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DREAM

Διαθέσιμα χρώματα
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DREAM

Διαθέσιμα χρώματα
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ARC
Η μηχανή espresso Arc ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι ή στο
γραφείο, και είναι μικρού μεγέθους αλλά επαγγελματικής
ποιότητας. Φτιάχνει πολύ καλό espresso λόγω του
χειροποίητου περιβλήματος αλουμινίου της που την καθιστά
μία από τις καλύτερες συσκευές που θα μπορούσατε
ενδεχομένως να έχετε στην κουζίνα σας. Διατίθεται σε έκδοση
αποσπώμενου κλείστρου που λειτουργεί με αλεσμένο καφέ (ή
ταμπλέτα ή και κάψουλα) ή σταθερού κλείστρου που
λειτουργεί με ταμπλέτα. Το μοντέλο αυτό είναι τέλειο για
κάποιον που διαθέτει περιορισμένο χώρο, χωρίς να θυσιάζει
τις επιδόσεις, το σχεδιασμό και την απλότητα της χρήσης της.
Κατασκευάζεται από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας και
παρουσιάζει εξαιρετική κατανομή της θερμότητας η οποία
ελέγχεται άψογα, και προσφέρει σταθερή θερμοκρασία στον
καφέ για τη βέλτιστη εξαγωγή του. Εγγυάται κρεμώδη καφέ
κάθε φορά λόγω του ειδικού φίλτρου “Super Cream”. Έχει
σύστημα Auto Stop. Με φίλτρο τελευταίας τεχνολογίας
παράγει πάντα κρεμώδη καφέ ανεξαρτήτως του μίγματος ή
του βαθμού άλεσης που χρησιμοποιείται.
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Διαθέτει δύο θερμοστάτες οι οποίοι ελέγχουν τη θερμοκρασία του
καφέ και του ατμού, και μια θερμική ασφάλεια που προστατεύει τη
μηχανή από υπερθέρμανση. Το κύκλωμα νερού είναι ανοξείδωτο για
να ελαχιστοποιηθεί η συσσώρευση αλάτων και σκουριάς. Επιπλέον οι
αντιστάσεις της είναι τοποθετημένες εξωτερικά του βραστήρα ώστε να
αποφευχθεί η φθορά σε περίπτωση που μείνει χωρίς νερό. Η
τεχνολογία thermoblock στα αντίστοιχα μοντέλα, διευκολύνει τη χρήση
της και επιτυγχάνει εξαιρετική εκχύλιση της ταμπλέτας. Επιπλέον
επιτρέπει και την απεριόριστη παραγωγή ατμού.

Μιμούμενη τις επαγγελματικές μηχανές καφέ μπαρ, στην
κορυφή, περιλαμβάνει μια περιοχή που κρατά τα φλιτζάνια
ζεστά, προκειμένου να μη χάσει τη θερμοκρασία του ο καφές
όταν χύνεται στο κύπελλο. Από ανοξείδωτο ατσάλι και με
ανοξείδωτο αφαιρούμενο δίσκο (για την απομάκρυνση
υπολειμμάτων καφέ ή νερού με σχεδιασμό που επιτρέπει τον
εύκολο χειρισμό και καθαρισμό. Τέλος διαθέτει αποσπώμενο
δοχείο νερού για εύκολη συντήρηση και καθάρισμα, γεμίζει
όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία, και έχει ορατή στάθμη
νερού.

ARC
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Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 900 W

 Πίεση: 16 atm

 Θερμοστάτης μπόϊλερ: 100 oC

 Θερμοστάτης ατμού: 140 oC

 Διαστάσεις: 220 x 320 x 280 mm

 Βάρος: 6,5 / 7,5  kg (Αποσπώμενου / Σταθερού κλείστρου)

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 2 lt

ARC
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BASIC

Η μηχανή espresso Basic κατασκευάστηκε για να συνδυάσει
την τελευταία τάση της μόδας και τα βασικά υλικά όπως το
πλαστικό ABS, ώστε να επιτύχει όμορφο design και
επαγγελματική λειτουργία. Το μοντέλο αυτό σε λευκό,
επιλέχθηκε από το “Ambiente Trend Forum” στη Φρανκφούρτη
ως εκπρόσωπος των μηχανών καφέ στο κομμάτι “Clean &
Pure”. Σηματοδοτεί δηλαδή την απλότητα στη χρήση της,
διατηρώντας υψηλή ποιότητα. Κατασκευασμένη από υψηλής
ποιότητας ορείχαλκο, και σχεδιασμένη να κατανέμει
ομοιόμορφα τη θερμότητα, ώστε να έχουμε καλύτερη εξαγωγή
του καφέ και βέλτιστη θερμοκρασία. Φτάνει γρήγορα στη
θερμοκρασία λειτουργίας της, ενώ δύο θερμοστάτες ελέγχουν
τη θερμοκρασία του καφέ και του ατμού, και ένας
θερμοστάτης επαναφοράς την προστατεύει από τυχαία
υπερθέρμανση. Τέλος, έχει υψηλή χωρητικότητα. Διατίθεται
σε έκδοση αποσπώμενου κλείστρου που λειτουργεί με
αλεσμένο καφέ (ή ταμπλέτα ή και κάψουλα) ή σταθερού
κλείστρου που λειτουργεί με ταμπλέτα ή κάψουλα.



Η τεχνολογία thermoblock στα αντίστοιχα μοντέλα διευκολύνει
τη χρήση της και επιτυγχάνει εξαιρετική εκχύλιση της
ταμπλέτας. Επιπλέον επιτρέπει και την απεριόριστη παραγωγή
ατμού. Το δοχείο νερού είναι αποσπώμενο, με ορατή στάθμη
νερού, και με δυνατότητα να γεμίσει ενώ βρίσκεται εν
λειτουργία.

Μιμούμενη τις επαγγελματικές μηχανές καφέ μπαρ, στην
κορυφή, περιλαμβάνει μια περιοχή που κρατά τα
φλιτζάνια ζεστά, προκειμένου να μη χάσει τη
θερμοκρασία του ο καφές όταν χύνεται στο κύπελλο. Από
ανοξείδωτο ατσάλι και με ανοξείδωτο αφαιρούμενο δίσκο
(για την απομάκρυνση υπολειμμάτων καφέ ή νερού με
σχεδιασμό που επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και
καθαρισμό. Τέλος διαθέτει αποσπώμενο δοχείο νερού με
ορατή στάθμη νερού, και μπλε leds.
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Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 900 W

 Πίεση: 16 atm

 Θερμοστάτης μπόϊλερ: 100 oC

 Θερμοστάτης ατμού: 140 oC

 Διαστάσεις: 210 x 310 x 290 mm

 Βάρος: 5,5  kg (Αποσπώμενου / Σταθερού κλείστρου)

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 2 lt
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KAP

Η μηχανή espresso KAP είναι το μοντέλο με τον απλούστερο
σχεδιασμό και τις πιο απαλές γραμμές, και έχει αυτόματη
λειτουργία. Είναι διαθέσιμη με ένα ή δύο groups (ONE, DUO),
με ηλεκτρονική ή χειροκίνητη ρύθμιση δόσεων καφέ.
Σχεδιασμένη να κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα, ώστε
να έχουμε καλύτερη εξαγωγή του καφέ και βέλτιστη
θερμοκρασία. Έχει πολύ εύκολη χρήση με τις κάψουλες, και
διαθέτει σύστημα αυτόματης εξαγωγής. Έχει μεγάλη
χωρητικότητα για τις μεταχειρισμένες κάψουλες (30 τεμάχια)
και είναι πολύ εύκολη η εξαγωγή τους και ο καθαρισμός του.
Τα υλικά της είναι υψηλής αντοχής και δεν απαιτούν
συντήρηση.



Η τεχνολογία thermoblock στα αντίστοιχα μοντέλα, διευκολύνει
τη χρήση της και επιτυγχάνει εξαιρετική εκχύλιση της κάψουλας.
Επιπλέον επιτρέπει και την απεριόριστη παραγωγή ατμού. Το
δοχείο νερού είναι αφαιρούμενο, με ορατή στάθμη.
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KAP

Η βάση που τοποθετούνται τα
φλυτζάνια έχει ρυθμιζόμενο ύψος στα 8
– 10 cm. Διαθέτει αποσπώμενο δοχείο
νερού για εύκολη συντήρηση και
καθάρισμα, με φωτάκι ένδειξης
στάθμης νερού.

Με οπίσθιο φωτιζόμενο πλαίσιο
κουμπιών



Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 1050 W (2075 W DUO)

 Πίεση: 20 atm

 Θερμοστάτης μπόϊλερ: 100 oC

 Θερμοστάτης ατμού: 140 oC

 Διαστάσεις: 260 x 330 x 240 mm

 Βάρος: 11 kg (14 kg DUO)(Αποσπώμενου / σταθερού 
κλείστρου)

 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 2 lt
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ



Τρίοδες ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για τέλειες ξηρές δόσεις
χωρίς διαρροές και υπερπίεση

Νέα μεγαλύτερα ακροφύσια ατμού για κρεμώδη capuccino
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Επαγγελματικές αντλίες νερού 16-20 bar η οποίες επιτρέπουν
την κατανομή του νερού πάνω από τον καφέ κατά την
κατάλληλη πίεση για να εξαχθεί το βέλτιστο άρωμα και γεύση



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εργονομικές λαβές. Τα portafilters είναι από επιχρωμιωμένο
ορείχαλκο. Τα καλάθια των φίλτρων είναι ανοξείδωτα (για 1 ή 2
καφέδες, διαμέτρου 58mm. Το φίλτρο είναι έκδοση
“supercream” και επιτυγχάνει ακόμα πιο κρεμώδες αποτέλεσμα
ανεξάρτητα από το μίγμα και το βαθμό άλεσης!

Μεταλλικοί διακόπτες
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Σύστημα Auto Stop (μοντέλο ARC) μέσω του μετρητή ροής.
Εξωτερικά ρυθμιζόμενες δόσεις (προαιρετικό)

Πατητήρι αλουμινίου (μοντέλο DREAM) 57 mm (Για τα
μοντέλα που λειτουργούν με αλεσμένο καφέ)



Μύλοι άλεσης Οικιακής χρήσης23



imini i-1

Αυτός ο μύλος άλεσης είναι ο μικρότερος μύλος της γκάμας της
Ascaso. Είναι σχεδιασμένος για να ταιριάζει απόλυτα με τις οικιακές
μηχανές espresso. Το μέγεθος του δεν αναιρεί τις επαγγελματικές
του αποδόσεις, καθιστώντας το έτσι ιδανική επιλογή όχι μόνο για
οικιακή χρήση αλλά και για επαγγελματικούς χώρους όπου
χρησιμοποιούνται διάφορα είδη καφέ. 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
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imini i-1

Το δοχείο καφέ είναι άθραυστο από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής, χωρητικότητας
600 gr, και το σύστημα άλεσης είναι από ορείχαλκο με επαγγελματικές
περιστρεφόμενες ατσάλινες λεπίδες διαμέτρου 54mm, και καθαρίζεται εύκολα. Ο μύλος
καφέ imini i-1 αποτελείται από ένα στόμιο-αγωγό, μέσω του οποίου διοχετεύεται ο
φρεσκοκομμένος καφές από την περιοχή άλεσης κατευθείαν στο καλαθάκι της μηχανής
καφέ ή σε κάποιο φίλτρο καφέ. Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο (γυαλισμένο ή
βαμμένο σε μαύρο χρώμα). Το τελείωμά του είναι γυαλισμένο στο χέρι με αλουμίνιο,
κομμάτι - κομμάτι. Κατασκευάζεται και από πλαστικό ABS σε μαύρο και λευκό. Οι
πιθανές ανομοιομορφίες στην επιφάνεια οφείλονται στη χειροποίητη πολύπλοκη
διαδικασία που γίνεται για να διατηρηθεί η λεπτότητά του και αυτό είναι που κάνει
κάθε κομμάτι ξεχωριστό. Προαιρετικά μπορεί να ενσωματωθεί και χρονοδιακόπτης.
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imini i-1

Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 250 W

 Στροφές: 700 RPM

 Παραγωγικότητα: 5 kg / h

 Υλικό: Αλουμίνιο / ABS

 Διαστάσεις: 310 x 125 x 230 mm

 Βάρος: 4,2  kg 
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i-1

Αυτός ο μύλος άλεσης είναι ιδανική επιλογή όχι μόνο για
οικιακή χρήση αλλά και για επαγγελματικούς χώρους όπου
χρησιμοποιούνται διάφορα είδη καφέ. 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. Έρχεται σε διαφορετικά
φινιρίσματα και χρώματα, και πάντα με μεγάλη απλότητα στην
καθημερινή χρήση.
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i-1

Το δοχείο καφέ είναι άθραυστο από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής και
απόδοσης καθιστώντας το άθραυστο, χωρητικότητας 600 gr – περίπου 90 καφέδες
espresso. Είναι διαφανές και περιλαμβάνεται καπάκι. Tο σύστημα άλεσης είναι
από ορείχαλκο με επαγγελματικές περιστρεφόμενες λεπίδες από χάλυβα
διαμέτρου 54mm, και καθαρίζεται εύκολα. Ο μύλος καφέ i-1 αποτελείται από ένα
στόμιο-αγωγό, μέσω του οποίου διοχετεύεται ο φρεσκοκομμένος καφές από την
περιοχή άλεσης κατευθείαν στο καλαθάκι της μηχανής καφέ ή σε κάποιο φίλτρο
καφέ. Είναι υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Τα κύρια
χρώματα είναι τέσσερα, με ποιότητα που χρησιμοποιείται στη formula 1.
Προαιρετικά μπορεί να ενσωματωθεί και χρονοδιακόπτης. Κυκλοφορεί και σε
ποικιλία χρωμάτων παρουσιάζεται παρακάτω.
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Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ισχύς: 250 W

 Στροφές: 700 RPM

 Παραγωγικότητα: 5 kg / h

 Υλικό: Αλουμίνιο

 Διαστάσεις: 407 x 162 x 266 mm

 Βάρος: 4,2  kg 
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i-steel

Αυτός ο μύλος άλεσης είναι ιδανική επιλογή όχι μόνο για
οικιακή χρήση αλλά και για επαγγελματικούς χώρους όπου
χρησιμοποιούνται διάφορα είδη καφέ. 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. Έρχεται σε δύο
φινιρίσματα, σε ανοξείδωτο και σε ματ, για να ταιριάξει στην
αισθητική οποιουδήποτε χώρου.
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32 Το δοχείο καφέ είναι άθραυστο από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής και
απόδοσης καθιστώντας το άθραυστο, χωρητικότητας 250 gr. Είναι διαφανές και
περιλαμβάνεται καπάκι. Tο σύστημα άλεσης είναι από ορείχαλκο με
επαγγελματικές περιστρεφόμενες λεπίδες από χάλυβα διαμέτρου 54mm, και
καθαρίζεται εύκολα. Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο (γυαλισμένο ή
βαμμένο σε μαύρο χρώμα). Το τελείωμά του είναι γυαλισμένο στο χέρι με
αλουμίνιο, κομμάτι - κομμάτι. Κατασκευάζεται και από πλαστικό ABS σε μαύρο
και λευκό. Οι πιθανές ανομοιομορφίες στην επιφάνεια οφείλονται στη
χειροποίητη πολύπλοκη διαδικασία που γίνεται για να διατηρηθεί η λεπτότητά
του και αυτό είναι που κάνει κάθε κομμάτι ξεχωριστό. Προαιρετικά μπορεί να
ενσωματωθεί και χρονοδιακόπτης.
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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
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