NABÍDKA
Číslo nabídky:
Datum:
Termín dodání:

N/290/2019
28.06.2019
4-5 týdnů

Zákazník:

Záruka na kávovary je 1 rok. Podmínky této záruky jsou následující:
a.) Přívodní voda musí být vždy upravena změkčovací patronou Everpure Claris. Tato se dle potřeby
musí vyměňovat, tak aby přívodní voda splňovala tyto hodnoty:
pH 7
Chlór max 100mg/l
Tvrdost vody max 7°dH
Tlak 0,8 - 8 bar
b.) Záruka se nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí, chybou obsluhy, nedodržení pokynů nadispleji
stroje, nedodržením pokynů v návodu k obsluze. Dále se nevztahuje na poruchy způsobené okolnostmi
mimo stroj samotný, jako je přepětí v elektrické síti, mechanické poškození, používání neoriginálních
čistících prostředků, neodborným zásahem do stroje třetí osobou atd. c.) Záruka nekryje pravidelné
prohlídky dle předpisu výrobce a díly podléhající běžnému opotřebení zejména těsnění, osvětlení, hadičky,
sítka apod.
Ceny uvedeny bez DPH.
Doba dodání:
4-5 týdnů

2
Dobrý den, níže posílám aktuální cenovou nabídku na
kávovary Franke.
1 Kávovar Franke A200 na čerstvé mléko, 2 mlýnky, vývod na horkou vodu, mléčný systém MS s čerpadlem na
mléko
Rozměry: 340 x 560 x 604 mm (kávovar) Příkon:
2,3 kW, 230 V, 16
A
Vysokovýkonný pístový kávovar s předpařením
2 vysoce precizní mlýnky s přímým mletím
Mléčný systém MS1 pro mléčnou pěnu a horké mléko
3 různé teploty spařování
Snadno vyjímatelná spařovací jednotka
Dotykový displej o rozměru 4,3" s intuitivním ovládáním
Automatický oplachový, čistící a odvápňovací program
Výškově nastavitelný kobinovaný vývod od 70 do 180 mm
Hodinová kap.: Espresso 102 šálků za hodinu Káva 69 šálků za hodinu
Cappuccino 77 šálků za hodinu
Denní kapacita:doporučeno do 80 šálků

Cena MOC
125 320 Kč
Lednice KE200 na 4 litry mléka
Pevné připojení na vodu (zabudované, přepínatelné)
Zámky zásobníků
Zarážka na šálky
Shoz na kávovou sedlinu

22 360 Kč
15 990 Kč
4 030 Kč
1 560 Kč
4 160 Kč

Modul s nerozměňujícím mincovníkem (žetony a mince, nerozměňuje mince)
Modul s vracejícím mincovníkem (žetony a mince, rozměňuje mince)
Modul pro bezkontaktní platby platebními kartami (terminál není součástí)

58 110 Kč
94 900 Kč
45 370 Kč

3
Kávovar Franke A400 s 1 mlýnkem, vývodem na horkou vodu, mléčným
systémem MS s čerpadlem mléka nebo se systémem Foam Master
Rozměry:
340 x 600 x 734 mm (kávovar)
Příkon:
2,8 kW, 230 V, 16 A
Vysokovýkonný pístový kávovar s předpařením
až 2 vysoce precizní mlýnky s přímým mletím
Až dva dávkovače na čokoládu
Dotyková grafická kapacitní obrazovka o velikosti 8"
Ručně nastavitelná výška vývodu
Mléčný systém MS2 pro mléčnou pěnu a horké mléko
nebo systém Foam Master pro prémiovou pěnu
Snadno vyjímatelná spařovací jednotka
Automatický oplachový a čistící program
Pevný přívod na vodu

(vyobrazeno se dvěma mlýnky a dávkovačem čokolády, lednicí)

Hodinová kap.: Espresso 136 šálků za hodinu
Káva 82 šálků za hodinu
Cappuccino 148 šálků za hodinu
Denní kapacita:doporučeno do 100 šálků

Cena (základní - 1 mlýnek, bez mléčného systému)
Cena (základní - 1 mlýnek, mléčný systém)

138 190 Kč
150 540 Kč

Lednice na 4 litry mléka, kompresorová, nerez design
Lednice na 5 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru
Lednice na 12 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru
Chill&Cup - kombinace ohřívače šálků a lednice na 5 litrů mléka
Systém Foam Master s lednicí na 5 litrů mléka a systémem Clean Master

22 360 Kč
49 140 Kč
76 440 Kč
73 840 Kč
113 490 Kč

Ohřívač šálků série A pro maximálně 120 šálků
Modul s nerozměňujícím mincovníkem (žetony a mince, nerozměňuje mince)
Modul s vracejícím mincovníkem (žetony a mince, rozměňuje mince)
Modul pro bezkontaktní platby platebními kartami (terminál není součástí)
2.mlýnek
Dávkovač čokolády (cena za 1 ks)
First shot (funkce předehřátí před výdejem produktu espresso)
Vývod na páru
Zámky zásobníků
Čidlo přítomnosti šálku (bez umístěného šálku nedojde k výdeji)
Shoz na kávovou sedlinu
Integrovaná nádržka na vodu 4 litry (přepínatelný přívod vody)

32 500 Kč
58 110 Kč
94 900 Kč
45 370 Kč
15 080 Kč
16 380 Kč
3 640 Kč
10 920 Kč
6 110 Kč
5 980 Kč
4 160 Kč
10 920 Kč
Cena MOC:

4
Kávovar Franke A600 s 1 mlýnkem, vývodem na horkou vodu, mléčným
systémem MS s čerpadlem mléka nebo se systémem Foam Master
Rozměry:
340 x 600 x 734 mm (kávovar)
Příkon:
2,8 kW, 230 V, 16 A
Vysokovýkonný pístový kávovar s předpařením
až 2 vysoce precizní mlýnky s přímým mletím
Až dva dávkovače na čokoládu
Dotyková grafická kapacitní obrazovka o velikosti 8"
Možno zobrazit logo nebo promo nápoje.
Automaticky se nastavující výška vývodu
Mléčný systém MS2 pro mléčnou pěnu a horké mléko
nebo systém Foam Master pro prémiovou pěnu
Snadno vyjímatelná spařovací jednotka
Automatický oplachový a čistící program
Pevný přívod na vodu
Možnost napojit na telemetrii
Hodinová kap.: Espresso 176 šálků
za hodinu Káva 112 šálků za
hodinu
Cappuccino 197 šálků za hodinu

(vyobrazeno se dvěma mlýnky a dávkovačem čokolády, lednicí)

Denní kapacita:doporučeno do 150 šálků
Cena MOC:
Cena (základní - 1 mlýnek, bez mléčného systému)
Cena (základní - 1 mlýnek, mléčný systém MS2)
Cena (základní - 1 mlýnek, mléčný systém Foam Master)

180 310 Kč
192 530 Kč
233 220 Kč

Lednice na 4 litry mléka, kompresorová, nerez design
Lednice na 5 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru
Lednice na 12 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru
Lednice na 12 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru, pro napojení 2 kávovarů
Lednice pod stroj na 5 litrů mléka, kompresorová, nerez design
Chill&Cup - kombinace ohřívače šálků a lednice na 5 litrů mléka
Systém CleanMaster (pouze k pětilitrové lednici)

22 360 Kč
49 140 Kč
76 440 Kč
76 440 Kč
63 960 Kč
73 840 Kč
23 530 Kč

Sirupová stanice (pouze s Foam Master systémem)
Ohřívač šálků série A pro maximálně 120 šálků
Modul s nerozměňujícím mincovníkem (žetony a mince, nerozměňuje mince)
Modul s vracejícím mincovníkem (žetony a mince, rozměňuje mince)
Modul pro bezkontaktní platby platebními kartami (terminál není součástí)

80 600 Kč
32 500 Kč
58 110 Kč
94 900 Kč
45 370 Kč

2.mlýnek
Dávkovač čokolády (cena za 1 ks)
First shot (funkce předehřátí před výdejem produktu espresso)
iQFlow (elektronicky řízená extrakce kávy)
Vývod na páru
Vývod na páru Autosteam (vývod s teplotním čidlem)
Vývod na páru Autosteam Pro (vývod na páru s automatickým nášlehem mléka)
Zámky zásobníků
Čidlo přítomnosti šálku (bez umístěného šálku nedojde k výdeji)
Shoz na kávovou sedlinu
Integrovaná nádržka na vodu 4 litry (přepínatelný přívod vody)

15 080 Kč
16 380 Kč
3 640 Kč
13 390 Kč
10 920 Kč
16 380 Kč
20 540 Kč
6 110 Kč
5 980 Kč
4 160 Kč
10 920 Kč

5
Kávovar Franke A800 s 1 mlýnkem, vývodem na horkou vodu,
mléčným systémem Foam Master

Rozměry: 340 x 600 x 730 mm (kávovar)
Příkon: 7,5 kW, 400 V, 16 A
Pevný přívod na vodu
Dotyková grafická kapacitní obrazovka o velikosti 10" Možno
zobrazit logo nebo promo nápoje, přehrávání videa.
Automaticky se nastavující výška vývodu.
Mléčný systém Foam Master - variabilní hustota pěny,
možnost studené mléčné pěny a mléka
Doporučené denní zatížení:do 250 káv
Hodinová kap.: Espresso 220 šálků za hodinu
Káva 145 šálků za hodinu
Cappuccino 220 šálků za hodinu
(vyobrazeno se dvěma mlýnky a dávkovačem čokolády, lednicí)

Cena (základní - 1 mlýnek, bez mléčného systému)
Cena (základní - 1 mlýnek, mléčný systém Foam Master)
Lednice na 4 litry mléka, kompresorová, nerez design
Lednice na 5 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru
Lednice na 12 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru
Lednice na 12 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru, pro napojení 2 kávovarů
Lednice pod stroj na 5 litrů mléka, kompresorová, nerez design
Chill&Cup - kombinace ohřívače šálků a lednice na 5 litrů mléka
2 druhy mléka (pouze pro 12-ti litrovou jednoduchou lednici)
Sirupová stanice (pouze s Foam Master systémem)
Ohřívač šálků série A pro maximálně 120 šálků
Modul s nerozměňujícím mincovníkem (žetony a mince, nerozměňuje mince)
Modul s vracejícím mincovníkem (žetony a mince, rozměňuje mince)
Modul pro bezkontaktní platby platebními kartami (terminál není součástí)
2.mlýnek
Dávkovač čokolády (cena za 1 ks)
First shot (funkce předehřátí před výdejem produktu espresso)
iQFlow (elektronicky řízená extrakce kávy)
Vývod na páru
Vývod na páru Autosteam (vývod s teplotním čidlem)
Vývod na páru Autosteam Pro (vývod na páru s automatickým nášlehem mléka)
Vývod na výdej kávy do konvice
Zámky zásobníků
Čidlo přítomnosti šálku (bez umístěného šálku nedojde k výdeji)
Shoz na kávovou sedlinu

259 220 Kč
286 520 Kč
- Kč
22 360 Kč
49 140 Kč
76 440 Kč
76 440 Kč
63 960 Kč
73 840 Kč
11 180 Kč
- Kč
80 600 Kč
32 500 Kč
58 110 Kč
94 900 Kč
45 370 Kč
- Kč
18 070 Kč
16 380 Kč
3 640 Kč
13 390 Kč
10 920 Kč
16 380 Kč
20 540 Kč
12 870 Kč
6 110 Kč
5 980 Kč
4 160 Kč

6
Kávovar Franke A1000 na čerstvé mléko s 1 mlýnkem, vývodem na horkou vodu,
mléčným systémem Foam Master

Rozměry: 680 x 600 x 730 mm (kávovar + lednice)
Příkon: 7,5 kW, 400 V, 16 A
Pevný přívod na vodu
Dotyková grafická kapacitní obrazovka o velikosti 10" Možno
zobrazit logo nebo promo nápoje, přehrávání videa.
Automaticky se nastavující výška vývodu.
Mléčný systém Foam Master - variabilní hustota pěny,
možnost studené mléčné pěny a mléka
Systém Clean Master - čištění s automatickým dávkováním
čistícího prostředku na mléčné cesty
Systém elektronického řízení extrakce kávy - iQFlow
Doporučené denní zatížení:do 250 káv
(vyobrazeno se dvěma mlýnky a dávkovačem čokolády, lednicí,
sirupovou stanicí)

Hodinová kap.: Espresso 220 šálků za hodinu
Káva 145 šálků za hodinu
Cappuccino 220 šálků za hodinu

Cena (základní - 1 mlýnek, mléčný systém Foam Master)

Cena MOC:
332 800 Kč

Lednice na 12 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru, Clean Master
Lednice na 12 litrů mléka, kompresorová, design kávovaru, pro napojení 2 kávovarů, CM
Modul mléčného čerpadla k zabudování do libovolné lednice, bez Clean Master
2 druhy mléka (pouze pro 12-ti litrovou jednoduchou lednici)

118 820 Kč
160 290 Kč
68 900 Kč
11 180 Kč

Sirupová stanice (pro 6 sirupů)
Ohřívač šálků série A pro maximálně 120 šálků
Modul s nerozměňujícím mincovníkem (žetony a mince, nerozměňuje mince)
Modul s vracejícím mincovníkem (žetony a mince, rozměňuje mince)
Modul pro bezkontaktní platby platebními kartami (terminál není součástí)

99 970 Kč
32 500 Kč
58 110 Kč
94 900 Kč
45 370 Kč

2.mlýnek
Dávkovač čokolády (cena za 1 ks)
First shot (funkce předehřátí před výdejem produktu espresso)
Vývod na páru
Vývod na páru Autosteam (vývod s teplotním čidlem)
Vývod na páru Autosteam Pro (vývod na páru s automatickým nášlehem mléka)
Vývod na výdej kávy do konvice
Zámky zásobníků
Čidlo přítomnosti šálku (bez umístěného šálku nedojde k výdeji)
Shoz na kávovou sedlinu
Gold Line (lesklá černá se zlatým rámováním displeje a zásobníků)

18 070 Kč
16 380 Kč
3 640 Kč
10 920 Kč
16 380 Kč
20 540 Kč
12 870 Kč
6 110 Kč
5 980 Kč
4 160 Kč
13 390 Kč

