


Powiew magii... 
BLACK&WHITE3 przentuje innowacyjne 
rozwiązania Thermoplanu za pomocą  których 
wyczarujesz perfekcyjne cappuccino, latte czy też 
napoje na bazie zimnego, spienionego mleka.



… spienianie mleka na zimno
Z ekspresami Thermoplan przygotujesz unikalną 
pianę mleczną, ciepłą lub zimną,  o wspaniałej, 
delikatnej i puszystej  konsystencji.



3 minSystem modułów
BLACK&WHITE3 jest zbudowany z modułów, dlatego 
naprawa urządzenia jest szybka i mniej kosztowna. 
Wszystkie trzy moduły są wymieniane błyskawicznie -
jest to uniklana cecha dla ekspresów automatycznych.

Moduł do pary
Wysoka pojemność 4-litrowego 
boilera dla ciągłego strumienia 
pary i dostarczania gorącej wody.

Modu hydrauliczny 
Przygotowanie gorącej wody, dystrybucja 
wody, boiler do kawy, pompa, zawór.

1 lub 2 młynki. Moduł zaparzający wykonany 
ze stali nierdzewnej gwarantuje najwyższej 
jakości smak kawy.

Moduł zaparzający



Perfekcja
Budowa modułowa
Jednostka zaparzająca wykonana ze stali nierdzewnej
Wytrzymały, aluminiowy młynek z ceramicznymi 
żarnami 
Rurka do pary Peek™
Manualny i automatyczny wylot pary
Frontowy panel stalowy z powłoką chromowaną
Ekran dotykowy z wyświetlaczem LCD
Automatyczny i łatwy system mycia
Bogaty wybór produktów

Technologia oszczędzania energii 
wynaleziona przez Thermoplan 
pozwala zredukować koszty 
operacyjne, co wpływa pozytywnie na 
środowisko naturalne i zużywanie jego 
zasobów. Oszczędzasz nie tylko 
pieniądze, ale także środowisko!

Ekspresy wydajne 
iprzyjazne środowisku



Perfection

Łatwe czyszczenie

Proces mycia ekspresów BLACK&WHITE3 jest procesem automatycznym: 
poprzez użycie odpowiedniego przycisku uruchomiony zostaje cykl mycia, a na 
ekranie wyświetlane są kolejne instrukcje i etapy mycia. 

Nowoczesny 
koncept
Duży, barwny ekran dotykowy 
elastycznie obsługuje wybór produktów i 
może być dostosowany do specjlanych 
wymagań.

Wszystkie czynności takie jak: 
uzupełnianie ziaren, opróżnianie 
szuflady z fusami czy też rozpoczynanie 
procesu czyszczenia są niezwykle łatwe 
- wskazówki wyświetlają się na ekranie.



CTM & CTM

System POD
Wszystkie modele BLACK&WHITE3 dostępne są z systemem POD. 
Ten elastyczny mechanizm pozwala na pracę ze wszystkimi popularnymi 
kapsułkami. Czy to jest kawa bezkofeinowa czyteż inny rodzaj kawy - 
zaspokoisz potrzeby każdego Klienta!



CBT

Coffee Brewer

Wyposażony we wszystkie  
najnowowcześniejsze funkcje  BW3 
CTM, model CBT jest wyjątkowym 
rozwiązaniem wśród automatycznych 
ekspresów do kawy. 7-litrowy zbiornik 
i produkcja do 30 litrów świeżo 
parzonej i najwyższej jakości  kawy / 
godzinę to idealne rozwiązania do 
restauracji, hoteli i barów. 
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Wydajność:

(filiżanka / godzina)

240 espresso/ 200 kaw/ 43l goracej wody 
nieskończona ilość pary wodnej

Podłączenie: 230/400V / 50-60Hz / 6900W / 30/13A

Wymiary: 520x600x700mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 78KG

Wszechstronny aby 
przygotować wszystkie smaki

Dzięki możliwościom modelu CT przygotujesz 
doskonałą czarną kawę i herbatę. Dodatkowo 
350mm szerokości, pozwala na ustawienie 
ekspresu praktycznie w każdym miejscu.

Gorąca lub zimna pianka mleczna - model CTM 
przygotuje doskonałe kawy czarne i mleczne.
CTMC ustysfakcjonuje wszystkich miłośników kawy 
i czekolady.

CTS to najlpeszy wybór dla miłosników tradycyjnej 
metody spieniania mleka.

Wydajność:

(filiżanka / godzina

240 espresso / 200 kaw / 
18l gorącej wody

Podłączenie: cc230V / 50-60Hz / 2800W / 13A

Wymiary: 350x600x700mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 55KG

Wydajność:

(filiżanka/godzina)

240 espresso / 200 kaw / 18l gorącej 
wody / 130 cappuccino / 140 lattino 

Podłączenie: 2x230V / 50-60Hz / 3500/100W / 15/1A

Wymiary: 600x600x700mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 77.5KG

Wydajność:

(filiżanka/godzina)

240 espresso / 200 kaw / 18l gorącej wody  
130 cappuccino / 140 lattino / 120 gorących czekolad

Podłączenie: 230V / 50-60Hz / 3500W / 15A

Wymiary: 700x600x725mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 100KG
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Wydajność:

(filiżanka/ godzina)

240 espressio/ 200 kaw / 18l gorącej wody 
30l kawy przelewowej 

Podłączenie: 230V / 50-60Hz / 3500W / 16A

Wymiary: 520x600x750mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 67KG

Wydajność:

(filiżanka / godzina

240 espresso / 200 kaw / 43l gorącej wody /130 
cappuccino / 140 lattino / nieskończona ilość pary 

wodnej
Podłączenie:             2x230/400V / 50-60Hz / 6900/100W / 30/13/1A

Wymiary: 770x600x700mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 100KG

Wydajność:

(filiżanka / godzina)

240 espresso / 200 kaw / 18l gorącej wody / 
130 cappuccino / 140 lattino / 30l kawy 

przelewowej
Podłączenie: 2x230V / 50-60Hz / 3500/100W / 15/1A

Wymiary: 770x600x750mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 94KG

Wydajność:

(filiżanka / godzina)

43l goracej wody

nieskończona ilość pary wodnej

Podłączenie: 230/400V / 50-60Hz / 4400W / 20/11A

Wymiary: 250x600x700mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 35KG

Wydajność: 100-150 filiżanek

Podłączenie:          230/115V / 50-60Hz / 100/85W / 0.5/1.0A

Wymiary: 250x435x565mm (Sz./Gł./Wys.)

Waga: 17KG

Jeśli potrzebujesz większą ilość gorącej wody 
i manualny steamer do spieniania mleka użyj 
modułu TS.

Dodatkowo do ekspresu możesz dostawić 
profesjonalny podgrzewacz na filiżanki, który 
idealnie kompnuje się z ekspresem. 

Niezależnie czy chcesz przygotować gorącą, 
zimną piankę mleczną czy użyć manualnego 
steamera, dzięki modelowi CTMS 
przygotujesz doskonałą kawę.

Model CBT z powodzeniem zaspokaja potrzeby 
na duże ilości najwyższej jakości, świeżo 
parzonej kawy.

CBTM to połaczenie wszystkiego co najlepsze 
w modelach CTM i CBT. Rozwiązanie to jest 
gwarancją najlpeszej kawy, nie pozostawiającej 
nic do życzena. 
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Szwajcaria:

Thermoplan AG 

Röhrlistraße 22 

CH-6353 Weggis Tel. 

+41 41 392 12 00 Fax 

+41 41 392 12 01

thermoplan@thermoplan.ch 
www.thermoplan.ch

Polska:

Koree Sp. z o.o.

ul. Bodycha 87

05-816 Michałowice 

Tel./Fax +48 22 755 65 75

koree@koree.pl 
www.koree.pl




