Polulla kohti entistä
vastuullisempaa kahvia

KAHVIAUTOMAATIT

SPECTRAX-XLVETROBLACK
Tuotekoodi



SPECTRAX-XLon tehokas laite, jonka paineeton ja paperiton suodatusprosessi
takaa korkean volyymin ja laadukkaan juoman jokaisessa kupillisessa. Laite valmistaa
1–4 litraa kahvia kerrallaan. Kolmen kilon lukiava kahvijauhesäiliö varmistaa kahvit
isommallekin ryhmälle. Annospainikkeisiin voi ohjelmoida sopivat annoskoot, esim. iso
ja pieni kahvi tai take away -kahvi ja kahvi maitovaralla. Laieesta saa myös teeveden.
Stop-kyli osoiaa kupin paikan. Spectra X-XL:n ajastintoiminnolla voidaan varmistaa,
eä laite valmistaa kahvia kulloinkin juuri oikean määrän. Hiljaisiksi hetkiksi laite
voidaan ohjelmoida joko pienelle keiotasolle tai kokonaan pois päältä. Viemäriputki
min. 2”. Optiona mm. marine-malli, kuppitunnistin, kannutäyö, säätöjalat, sakka-astia
ja kuppilämmitin. Laieen vakioväri on musta, mua tilauksesta tuote on saatavilla
myös harmaana.
TEKNISETTIEDOT

•
•
•
•
•
•
•

sähköliitäntä V/
W
mitatS  L Kmm
asennusmitatS xL xK
kapasiteei kupillista/h
paino kg
säiliöidenkapasiteei 
g
puhdistusohjelmakyllä

mm

50 kg

400 /h

PAULIGCUPSOLOVERUS

TEKNISETTIEDOT

Tuotekoodi

• helppokäyöinenjatyylikäskapselilaite
• paine baria–mahdollistaatäydellisen
cremanespressoon
• automaainenvirrankatkaisu
• pienikokoineneivieturhaatilaakeiiössä
• litranirroteavavesisäiliö
• automaainenkäytetynkapselin
poistosäiliö kapselille
• helppopuhdistaahuuhtelutoiminto
• säädeävääannoskokoa
• mitatK xL xS cm
korkeuskunkahvaauki cm
• paino kg
• vuodentakuu
• värihopeataimusta

Paulig Cupsolo on markkinoiden ainoa
kapselikeitin, jolla valmistat tutut suomalaiset suosikkikahvit, kuten Juhla Mokka
ja Presideni, sekä korkealaatuisia
espressopohjaisia juomia, teetä, glögiä
ja Tazza-kaakaota. Laajasta valikoimasta
aitoja Paulig-juomia löytyy jokaiselle
oma suosikki päivän eri hetkiin.

12–32 s

1,2 l

PAULIGCUPSOLOGRANDE
Tuotekoodi



Paulig Cupsolo Grande on erinomainen kahvilaite kohteisiin, joissa halutaan nauia
hyvästä kahvista, teestä tai kaakaosta mihin vuorokauden aikaan tahansa, kupillinen kerrallaan. Laite soveltuu esimerkiksi kausiravintoloihin, neuvoeluhuoneisiin,
aulatiloihin, tapahtumiin ja pieniin toimistoihin. Paulig Cupsolo Grandella voidaan
myös täydentää yrityksen jo olemassa olevaa kahviratkaisua. Paulig Cupsolo -laieet
ovat ainoita kapselilaieita, joilla voidaan valmistaa espresson, espressopohjaisten
maitokahvien, teen ja kaakaon lisäksi suomalaisten suursuosikkeja Juhla Mokka– ja
Presideni Tumma Paahto -suodatinkahveja. Laieessa on selkeä LCD-symbolinäyö
ja kolme erillistä säädeävää annoskokoa (40 ml, 120 ml, 150 ml).
TEKNISETTIEDOT

•
•
•
•
•
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sähköliitäntä
V/  W
vesisäiliönkoko  l
mitatS L
K mm
asennuskorkeus mm
suodatusaika – s

12–32 s

3,5 l

M

e Pauligilla koemme vastuumme hyvistä kahvihetkistä kattavan kahvin koko
matkan maailman toiselta laidalta
paahtimolle ja kuluttajalle asti. Aina
pavusta kuppiin. Tämän vuoksi
olemme panostaneet erityisesti
hankinnan vastuullisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin, tuotannon
ympäristöasioihin sekä tuoteturvallisuuteen. Kuluttajien kiinnostus
elintarvikkeiden alkuperään ja
vastuulliseen tuottamiseen on jatkuvasti lisääntynyt ja tähän kysyntään
haluamme avoimesti vastata.
Tärkeä työkalu vastuullisuustyössämme on vuoteen 2018 ulottuva
Sustainable Coffee -ohjelma, jonka
avulla edistämme tuotteissamme
käytettyjen raaka-aineiden ja pakkausten vastuullisuutta. Olemme
päättäneet, että kaikki Pauligin kahvi tulee vuoden 2018 loppuun mennessä vastuullisiksi todennetuista
lähteistä ja etenemme aikataulussa
tätä tavoitetta kohti.

PAULIGPROFESSIONAL
-SARJALAADUKKAITAKAHVEJA
Korkealaatuinen Reilun kaupan ja
luomusertiﬁoitu kahvi – ammailaisilta
ammailaisille. Professional -tuotesarja
on kehiteiin kahviautomaaeja varten.
Sarja luonteikkaita kahvisekoituksia, joista
löydät sekä ryhdikkäät espressopavut eä
marjaisat suodatinkahvipavut – tietysti
vastuullisesti.
MITÄTARKOITETAAN
SERTIFIOIDULLAKAHVILLA?
Sertiﬁoidut eli vastuullisuusmerkityt kahvit
on viljelty ja tuoteu sertiﬁointiin liiyvän
ohjeistuksen mukaisesti. Sertiﬁoinnin
noudaamista valvovat riippumaomat
ulkopuoliset tahot vuosiain tehtävillä
tarkastuskäynneillä. Sertiﬁointien
yhteinen tavoite on edistää vastuullisuua
tuotantoketjussa. Eri standardien
painotukset ovat hieman erilaiset. Kahvialan
tunnetuimmat sertiﬁkaatit ovat Reilu
Kauppa eli Fairtrade, UTZ Certiﬁed,
Rainforest Alliance ja Luomu. Ruotsissa on
käytössä myös KRAV. Osalla kahvitiloista on
useita sertiﬁkaaeja.
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