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EXXENT 0.6L M/ CLIP

Baristaer som mestrer Latte Art, setter pris på den spisse, kje-
gleformede helletuten, som gjør Exxent svært anvendelig til dette 
formålet. I tillegg kommer denne versjonen med en liten clip som 
kan holde fast et termometer.

EXXENT

Exxent, den rustfrie kannen, er som grodd inn i industriens 
kaffebarer. De mangfoldige kaffemenyene består ofte av melk; som 
forventes servert med god struktur, riktig temperatur og sødme.
Baristaer som mestrer Latte Art, setter pris på den spisse, 
kjegleformede helletuten, som gjør Exxent svært anvendelig til dette 
formålet.

Exxent kommer i fire størrelser; 0,35L, 0,6L, 1L og 1,5L.

MELKETERMOMETER 

Melketermometeret er spesifikt designet for å fortløpende gi en 
hjelpende hånd når man steamer melk.

Den kommer i to størrelser: 
Lengde: 14cm / 19cm
Måleplaten er 4,4cm i diameter og gradestokken (som kan 
kalibreres) går fra -18 til 104 C.

EXXENT SVART TEFLON

Kannen er identisk med den rustfrie serien, men legert med et unikt 
teflonbelegg. Siden melken blir utsatt for minimalt med friksjon 

under steamingen, blir det enklere å oppnå luftig og god struktur 
på drikken.

Exxent svart teflon kommer i tre størrelser; 0,35L, 0,6L og 0,9L.

EXXENT RØD TEFLON

Kannen er identisk med den rustfrie serien, men legert med et unikt 
teflonbelegg. Siden melken blir utsatt for minimalt med friksjon 

under steamingen, blir det enklere å oppnå luftig og god struktur 
på drikken.

Exxent rød teflon kommer i to størrelser; 0,35L og 0,6L.

EXXENT HVIT TEFLON

Kannen er identisk med den rustfrie serien, men legert med et unikt 
teflonbelegg. Siden melken blir utsatt for minimalt med friksjon 

under steamingen, blir det enklere å oppnå luftig og god struktur 
på drikken.

Exxent hvit teflon kommer i to størrelser; 0,35L og 0,6L.



BRYGGEKANNE 12cl

Designet for at du lettest mulig skal kunne håndtere flere espres-
soshots som skal serveres i store glass.
Med sin smarte form og lette vekt er den også en ideel partner for 
deg som er lei av varme Shotglass.
 
Laget i rustfritt stål. Høyde og diameter er 5cm.

SHOTGLASS LA MARZOCCO

Med målelinjer på 20 ml og 40 ml er Shotglass et perfekt verktøy 
for å stille inn espressomaskiner og øvrige mengdeforhold.

Laget i tykt glass som ikke knuser så lett og isolerer varme.

PALLO BØRSTE TIL STEAMRØR

Børste Steamrør er utelukkende designet for at denne prosessen 
skal gå raskt og bli utført så grundig som mulig.

 
En form som gjør det lett å komme til og er grov nok i strukturen til 

å få meg seg gamle melkerester.

PALLO BØRSTE TIL GRUPPEHODE

Børste Gruppehode er utelukkende designet for at denne prosessen 
skal gå raskt og bli utført så grundig som mulig. En form som gjør 

det lett å komme til, men som gjør at sjansen for å få varmtvann på 
seg er minimale.

PALLO KAFFEKOST

Denne rengjøringskosten er perfekt å ha liggende ved siden av 
espressomaskinen. Den ene enden er fin til til å fjerne grut fra 

filterkoppen, mens du kan børste benken med den andre enden. 
Børsten er i durabel plast, ergonomisk og er designet for å kunne nå 

under lave espressomaskiner.

PALLO AVTAGBARE BØRSTEHODER

Å rengjøre gruppehodene på espressomaskinen er kanskje selve 
hjertet av det daglige vedlikeholdet på en kaffebar. Pallo avtagbare 
børstehoder er utelukkende designet å kunne skiftes ut på Pallo 
børste til gruppehode.



BUNN FILTER

Materialvalg er vitalt når man ønsker å filtrere kaffe på best mulig 
måte. Etter år med forskning leverer Bunn filterpapir med høy 
kvalitet og vekt, slik at vannet renner jevnest mulig gjennom kaffen. 
Designet med høye og sterke vegger, noe som forhindrer at det 
faller under bryggingen. Filterpapirene er klorinfrie til tross for at de 
er bleket. Avgir hverken farge eller dioxin.

Vi har filter til Bunn Gourmet, Bunn ICB og Bunn CW.

TAMPERMATTE

Tampermatte er spesifikt designet for å hjelpe både arbeidsbenken 
og baristaen under tampingen. Laget i et tykt lag av slitesterk 
gummi, vil tampingen få en dedikert og myk arbeidsflate som 
ikke bare forhindrer skader og riper på benken, men også på 
bryggehåndtaket.

ESPRO CLICK TAMPER

En betydelig faktor for resultatet på et espressobrygg er hvordan 
man tamper. Er det flere ansatte, er denne faktoren enda mer 

utsatt. Espro Click Tamper er spesifikt designet for at tampingen 
kan gjentas. Stilt inn på 15kg trykk, gir den fra seg et lite knepp, en 
påminnelse om at hit, men ikke lenger. Tamperen er konveks (buet 

utover) slik at samtlige kaffekorn blir behandlet likt.

REG BARBER TAMPER

En betydelig faktor for resultatet på et espressobrygg er hvordan 
man tamper. Kaffen i bryggehåndtaket skal presses til en rett 

«seng», jevnt og bestemt, og med samme tyngde hver gang for at 
resulatet skal bli det samme. Reg Barber er spesifikt designet for en 

forutsigbar og enkel håndtering av tampingen. Med moderat vekt, 
en konveks form på bunnen, og med et polert og lakkert håndtak i 

naturlig tremateriale, er det en brukervennlig og forseggjort tamper 
som kan kjennes igjen på ledende kaffebarer.

OCD: ONA KAFFEFORDELER

Å lage deilig kaffe handler om å ta kontroll over variablene. 
Fordeling av espresso i bajonetten er virkelig en av variablene som 
kan avgjøre kvaliteten og konsistensen på en shot. Med OCDs ONA 
blir fordelingen perfekt. Hver gang. Fordeleren er selvjusterende for 
å passe ønsket dosering, har røff tekstur på sidene for å sikre godt 

grep, og er laget av messing for å eliminere statisk elektrisitet

MOTTA COFFEE LEVELING TOOL

En kaffeutjevner som fordeler espressoen med høy nøyaktighet. 
Ved bruk av kaffefordeler unngår du at vannet graver kanaler i 
bajonetten, og sikrer en bedre ekstrahering. Motta Coffee Leveling 
Tool er justerbar ved å skru den sorte delen opp eller ned. Bunnen 
er i høyglanspolert syrefast stål.
Ø 58mm.



KNOCK BOX SET LITEN

Knockbox Bunnløs Liten er laget i rustfritt stål og slitesterk gummi. 
Konstruert for å stå på bardisken, i nærheten av kvernen. Den solide 
gummikanten er designet for å dempe lyd og redusere unødvendig 
slitasje.
 
Mål: B14,5cm X D16cm X H12cm

KNOCK BOX BUNNLØS LITEN

Knockbox Bunnløs Liten er laget i rustfritt stål og slitesterk gummi. 
Konstruert for å felles ned i bardisken, helst rett foran kvernen.
Den solide gummikanten er designet for å dempe lyd og redusere 
unødvendig slitasje. Forusetter at det integreres en søppelbøtte 
under plasseringsstedet.
 
Utsparingsmål: B 13,7cm X D 15cm

JOE FREX KNOCK BOX SKUFF

Knock box skuff hvor du kan sette kvernen på toppen. Gir et ryddig 
og pent utrykk. 

Kommer i to størrelser: 23x30cm og 28x37cm.

BEHOLDER KNOCK BOX SET LITEN / STOR

KNOCK BOX SET STOR

Knockbox Bunnløs Stor er laget i rustfritt stål og slitesterk gummi. 
Konstruert for å stå på bardisken, i nærheten av kvernen. Den solide 
gummikanten er designet for å dempe lyd og redusere unødvendig 

slitasje.
 

Mål: B13,7cm X D23,7cm X H9,5cm

KNOCK BOX BUNNLØS STOR

Knockbox Bunnløs Stor er laget i rustfritt stål og slitesterk gummi. 
Konstruert for å felles ned i bardisken, helst rett foran kvernen.

 Den solide gummikanten er designet for å dempe lyd og redusere 
unødvendig slitasje. Forusetter at det integreres en søppelbøtte 

under plasseringsstedet.
 

Utsparingsmål: B 13,7cm X D 23,7cm.



CUPPINGSKÅL

En elegant cuppingskål i keramikk som står godt på bordet og føles 
god i hånda.

POSEFYLLER

Posefyller er designet for kaffebarer og kaffebrennerier som hånd-
terer et bredt utvalg av kaffetyper i løsvekt. Konstruksjonen som er 
laget i svart plastikk, består av en rommelig skje / øse med et hull i 
bunnen. Enkel å forsyne seg med og effektiv å tømme, enten det er 

vekten, kvernen eller en pose som skal ta seg av neste kaffeetappe.

CUPPINGSKJE 12 PK.

Cupping av kaffe er en viktig del av hverdagen til ethvert kaffe-
brenneri. Under kaffeprøvingen kommer aromaene best frem, 

såfremt den lille munnfulle også blir tilført litt luft. Cuppingskje er 
eksplisitt formet for dette formålet; lett i hånden, passe størrelse og 

lett å rengjøre.

ALIMINIUMSSPADE

Designet for at du lettest mulig skal kunne håndtere kaffebønner i 
løsvekt. Med sin smarte form og lette vekt er den en ideel partner 
under kverning, veiing eller pakking av moderate mengder kaffe.

Fåes i to størrelser: 0,15 L og 0,35 L.

BØNNEBRETT

En essensiell del av hverdagen for et brenneri – brettene er 
designet spesifikt for kaffeprøver. Ideel i forbindelse med cupping, 
brenning og kverning.
 
Leveres i pakninger med 10 brett i hver.


