
POURSTEADY.

ESPRESSOSPESIALISTEN AS
TROMSØGATA 5B
0565 OSLO, NORGE
+47.46.96.96.96
POST@ESPRESSOSPESIALISTEN.NO
WWW.ESPRESSOSPESIALISTEN.NO



Poursteady lager kaffen - du serverer den!

Poursteady er en automatisert håndbrygger som 
kombinerer presisjonsbrygging med enestående 
hurtighet og pålitelighet. Poursteady automatiserer 
trinnene i et perfekt presisjonsbrygg, og du velger selv 
hvilken kaffe, bryggeprofil og bryggeutstyr du 
foretrekker - og angir og lagrer dine egne oppskrifter på 
så mange typer og størrelser du ønsker. Oppskriftene 
lagres på maskinen og gjentas deretter perfekt med et 
enkelt trykk. Vannet måles helt ned til hvert enkelt gram, 
og med ni forskjellige hellemønstre tilpasser man enkelt 
brygget til store eller små serveringer. Programmering 
av oppskrifter gjøres digitalt med trådløs overføring til 
bryggestasjonen. Stor brukervennlighet da man 
kan klargjøre opptil fem brygg og maskinen 
profilbrygger i hensiktsmessig rekkefølge og lar deg ha 
fokus på kunden. 
 
Med Poursteady kan du enkelt tilby hele 
kaffesortimentet ditt, servere i enkel kopp eller på ditt 
foretrukne bryggeutstyr (Kinto, Hario, Kalita eller 
Chemex).

Pålitelig teknikk
Designet og produsert av robotingeniører som 
bruker industrielle automatiseringskomponenter 
som er vurdert og testet for mange års 
kontinuerlig bruk.

Barista-kontrollert med statistikk
Legg inn bryggeoppskriftene for hver stasjon. 
Juster vannmengden, mønstrene og tiden for hver 
hellesekvens. Se antall kopper som er laget over 
tid, på hvilken som helst maskin, hvor som helst. 

Enkel å rengjøre
Rengjøres enkelt med mild såpe og en varm klut

Marco varmtvannsenhet
Pourstady leveres sammen med Marco UC4 eller 
UC10 varmtvannsenhet.

Kobles  til Internett
Oppskrifter gjøres digitalt og overføres til enheten 
gjennom trådløs tilkobling.

VVS
Vanntilkobling avsluttet med egen stoppekran og 
3/4“ utvendige gjenger.  Ø30 mm avløpsrør under 
benken og max avstand fra hull i benk til Marco 
vannkoker er 60 cm. 

Fargevalg
Standardfarge er stål, svart og andre farger mot 
tillegg i prisen

Funksjoner og Spesifikasjoner

3 stasjoner 5 stasjoner

Høyde 48,3 cm 48,3 cm

Bredde 63,5 cm 91,5 cm

Dybde 20,3 cm 20,3 cm

Volt 110/240V  110/240V

Amp 1A 1A

Leveres i:  3 eller 5 stasjoner    


