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MOC       
bez DPH 

E25121 500 gr 310 Kč

E11839 1 kg 470 Kč

E27893

Espresso Clean® Cleaning Tablets

150 tb 
3 gr

797 Kč

E29160 500 gr 395 Kč

E29120 1 kg 510 Kč

E27839

TEVO tablets Mini (1.5g)

60 tb 
1,5g

372 Kč

E27852

TEVO tablets Maxi (2.5g)

150 tb 
2,5g

797 Kč

E29018

B30 Tablets (2.7g)

150 tb 
2,7g

886 Kč

E29782

F20 Tablets (2.0g)

100 tb 
2g

442 Kč

E29941

J25 Tablets (2.5g)

40 tb 
2,5g

332 Kč

E29983

N10 Tablets (1.0g)

50 tb 
1g

177 Kč

Evo®

Espresso Clean®                                              
Prémiový čistící přípravek pro profesionální espresso kávovary. 
Cafetto® Espresso Clean® byl testován společností NSF a je 
certifikován podle protokolu P152. Tento protokol prokazuje, 
že Cafetto Espresso Clean nezanechává skvrny a nezpůsobuje  
korozi. 

Prémiový čistící přípravek pro profesionální espresso kávovary. 
Čisticí tablety Cafetto® Espresso Clean® poskytují stejné čisticí 
vlastnosti jako Cafetto Espresso Clean v prášku. 
Použijte tablety pro snadné  dávkování. 

Cafetto Evo® je prvním certifikovaným organickým čistícím prostředkem pro 
espresso kávovary.  
Je to bezpečný a vysoce účinný čisticí prostředek pro profesionální  
i domácí espresso zařízení pracující s organickou kávou. 

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků a olejů   
ze spařovacích jednotek super-automatických espresso zařízení.  
Doporučeno pro Rex Royal, Carimali, La Cimbali a Black&White. 
 

Cafetto® Tevo jsou prvním tablety certifikované jako  organický čistící 
prostředkem pro espresso kávovary.  
Jedná se bezpečný a vysoce účinný čisticí prostředek pro profesionální i 
domácí espresso zařízení pracující  
s organickou kávou. 

Cafetto® Tevo jsou prvním tablety certifikované jako  organický čistící 
prostředkem pro espresso kávovary.  
Jedná se bezpečný a vysoce účinný čisticí prostředek pro profesionální i 
domácí espresso zařízení pracující s organickou  
kávou. 

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků a olejů   
ze spařovacích jednotek super-automatických espresso zařízení.  
Doporučeno pro Franke, Swiss Egro, Gaggia, Faema, Concordia a 
Acorto. 
 

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků a olejů   
ze spařovacích jednotek super-automatických espresso zařízení.  
Doporučeno pro Jura a Krups. 

Tablety pro bezpečné a úplné odstranění kávových zbytků a olejů   
ze spařovacích jednotek super-automatických espresso zařízení.  
Doporučeno pro Nuova Simonelli. 
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E18048

MLC Milk Line Cleaner

1 L 421 Kč

E27885

MFC Green

1 L 496 Kč

E14005

MFC Blue

1 L 460 Kč

E27434 250 ml 239 Kč

E25482 1 L 420 Kč

E28303

Restore Descaler

4x25g 
sáčky

240 Kč

E29760

Grinder Clean

450 g 476 Kč

E27140

Brew Clean Tablets

100 tb 460 Kč

E28262

Haynes Lubri Film Plus

113g 
tuba

368 Kč

E28732

Head Cleaning Brush BLACK 

1 ks 96 Kč

Liquid Organic Descaler

Organický čisticí prostředek určený k odstranění zbytků mléka 
z mléčných cest, cappucinátorů a ostatnách součástí  
v automatických espresso zařízeních. 
Při použí dle instrukcí účině zabíjí bakterie E-Coli, 
Salmonella, Listeria a Enterococcus. 

Přípravek určený pro efektivní vyčištění mléčných cest  
a cappucinátorů v automatických espresso zařízeních. 
 
 

Unikátní produkt 3 v 1, který čistí zbytky mléka, odstraňuje vodní kámen a 
dezinfikuje mléčné cesty, cappucinátory a ostatní součásti v automatických 
espresso zařízeních. 
Při použí dle instrukcí účině zabíjí bakterie E-Coli, Salmonella,  
Listeria a Enterococcus. 

Certifikovaná koncentrovaná organická tekutina, určená k odvápnění  bojlerů 
v espresso kávovarech 
Obsahuje synergickou směs 4 organických kyselin, které vynikajícím 
způsobem odvápňují. Odvápňuje 9krát účinněji než  
ocet a je zcela bez zápachu. 

Bezpečný a účinný odvápňovací prášek pro espresso a kapslové kávovary. 
Z každého sáčeku se vytvoří jeden litr naředěného odvápňovacího roztoku. 

Cafetto Grinder Clean účinně odstraňuje kávové oleje, usazeniny  
a kávový zápach z mlecích kamenů a mlýnků. 

Určeno pro čištění filtračních košů pro přípravu kávy, airpot termosek, 
konvic na kávu. 
Ideální pro čištění  Fetco, Bravilor, Bunn, Grindmaster a další. 

Potravinářské mazivo pro použití na zařízeních, kde je možný náhodný 
kontakt s potravinami. 

Kartáčky určené pro odstranění  zbytků kávy ze sprch a  těsnění hlav 
kávovarů. 
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