
Ekspresy  
i młynki  
do kawy



Ekspresy do kawy

 ■ Profesjonalne i niezawodne ekspresy przeznaczone do gastronomii i dla 
wymagających klientów indywidualnych.

 ■ Modele z 1, 2, 3 grupami umożliwiającymi przygotowanie jednocześnie bazy 
nawet 6 kaw.

 ■ Możliwość przygotowania średnio 100 porcji kawy przy użyciu jednej grupy  
w ciągu godziny.

 ■ Wyposażenie dodatkowe: młynki do mielenia z dozownikiem manualnym lub 
elektronicznym, specjalne podstawy z szufladami na zużytą kawę.

 ■ Dwie serie produktów.



Urządzenia dzielą się na 1-, 2- i 3-grupowe. Wybrane modele posiadają 
wbudowany młynek do kawy. Woda podgrzewana jest do temperatury 
93–96 °C za pomocą bojlera.

PROSTE, NIEZAWODNE, ATRAKCYJNE 
CENOWO EKSPRESY DO KAWY  
Z KATALOGU REDFOX.



Nowoczesne rozwiązania

Miedziany bojler

Grupy z osobnym sterowaniem

Estetyka wykonania w połączeniu z precyzją, tworzą wyjątkowy 
ekspres do kawy, który potrafi zaparzyć perfekcyjne espresso, 
o zapadającym w pamięć aromacie.

Kran do gorącej wody

Elektroniczny panel

Umożliwia dopełnienie kawy dowolną, 
kontrolowaną ilością wody lub nalanie 
wrzątku do zaparzenia np. herbaty. 

Podgląd funkcji takich jak: programowanie, 
kontrola temperatury bojlera i podgląd 
czasu zaparzania kawy. Pamięć ilości 
przyrządzonych kaw.

Wykonanie z miedzi zapewnia długotrwałą 
żywotność. Odpowiednia wielkość 
bojlera gwarantuje szybkie nagrzewanie 
i dystrybucję wody.

Każda grupa posiada 5 przycisków sterowania. 
1, 2 klasyczne lub powiększone filiżanki espresso.
Przycisk umożliwiający nalewanie wrzątku.



Automatyczne lub manualne włączanie urządzenia

Kran parowy

Przestrzeń robocza

Podgrzewana półka na porcelanę

Urządzenie posiada przycisk lub pokrętło manualnego 
włączenia urządzenia. W ekspresach z wyświetlaczem 
istnieje możliwość zaprogramowania czasu włączania 
i wyłączania.

Nierdzewna półka na górze ekspresu pozwala na 
przechowywanie oraz podgrzewanie filiżanek, 
talerzyków i szklanek.
Ciepła porcelana idealnie podtrzymuje temperaturę 
kawy i wydobywa aromat.

Odstęp między tacą a kolbą umożliwia umieszczenie 
filiżanki o maksymalnej wysokości 7 cm. Ponadto 
wielkość tacy do przygotowywania kawy zapewnia 
komfort pracy.  

Nierdzewna dysza w odpowiedni sposób dozuje 
parę pod ciśnieniem, w celu spienienia mleka.



EKSPRES 1-GRUPOWY EMC 1P/B

EKSPRES 1-GRUPOWY  EMC 1P/B/M

- Sterowanie elektroniczne
- 6 l bojler dla 1 grupy
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

Moc: 230 V / 2850 W

Wydajność: 100 espresso/godzinę (1 grupa)

- Sterowanie elektroniczne 
- Wbudowany młynek
- 6 l bojler dla 1 grupy
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

Moc: 230 V / 3295 W (z młynkiem)

Wydajność: 100 espresso/godzinę (1 grupa)

- Sterowanie elektroniczne
- 6 l bojler dla 2 grup
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

Moc: 230 V / 3295 W 

Wydajność: 200 espresso/godzinę (2 grupy)

EKSPRES 2-GRUPOWY EMC 2P/B



EKSPRES 2-GRUPOWY EMC 2P/B/D

EKSPRES 3-GRUPOWY  EMC 3P/B/D

- Sterowanie elektroniczne
- 11,5 l bojler dla 2 grup
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

- Moc: 230 V / 3050 W  lub 400 V / 4500 W

Wydajność: 200 espresso/godzinę (2 grupy)

- Sterowanie elektroniczne
- Panel elektroniczny
- 17,5 l bojler dla 3 grup
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

- Moc: 400 V / 4000 W 

Wydajność: 600 espresso/godzinę (3 grupy)



Nowoczesne rozwiązania
Dzięki innowacyjnemu projektowi i technologii powstały wysokiej jakości ekspresy z linii CDM 
i CDC. Jedne z najbardziej energooszczędnych ekspresów do kawy na rynku, dostosowane 
do aktualnie przyjętych standardów.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
Dzięki innowacjom technicznym zużycie energii jest 
o ponad 50% niższe niż w innych ekspresach.

Miedziany bojler

Grupy z osobnym sterowaniem

Kran do gorącej wody

Elektroniczny panel

Umożliwia dopełnienie kawy dowolną, 
kontrolowaną ilością wody lub nalanie 
wrzątku do zaparzenia np. herbaty. 

Podgląd funkcji: programowanie, kontrola 
temperatury bojlera i podgląd czasu zaparzania 
kawy. Pamięć ilości przyrządzonych kaw.

Wykonanie zapewnia przedłużenie 
żywotności urządzenia. Odpowiednia 
wielkość bojlera gwarantuje szybkie 
nagrzewanie wody.

Każda grupa posiada 5 przycisków sterowania. 
1, 2 klasyczne lub powiększone filiżanki espresso.
Przycisk umożliwiający nalewanie wrzątku.

ESTETYCZNY DESIGN
Innowacyjny design i wysokiej klasy wykończenie 
w dwóch wariantach kolorystycznych.



Ekspres podczas używania dostosowuje zużycie energii. Urządzenie jest zawsze gotowe do 
pracy. Podczas przerwy urządzenie automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii. 
To idealne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie.

PERFEKCYJNIE SPIENIONE MLEKO
Idealnie spienione mleko za jednym naciśnięciem 
przycisku. Po prostu ustawiamy temperaturę 
a TURBO STEAMER wykona idealnie zadanie.

Automatyczne lub manualne włączanie urządzenia

Kran parowy

Podgrzewana półka na porcelanę

Urządzenie posiada moduł Auto ON/OFF do włączania/
wyłączania ekspresu o określonych porach.

Nierdzewna półka na górze ekspresu pozwala na 
przechowywanie oraz podgrzewanie filiżanek, 
talerzyków i szklanek. Ciepła porcelana idealnie 
podtrzymuje temperaturę kawy i wydobywa aromat.

Nierdzewna dysza w odpowiedni sposób dozuje 
parę pod ciśnieniem, w celu spienienia mleka.

TURBO STEAMER
Uruchamiany jednym dotknięciem 
przycisku Turbo Steamer to au-
tomatyczny spieniacz do mleka. 
Temperaturę programuje się z wy-
świetlacza, a spienianie zatrzymuje 
się automatycznie po osiągnięciu 
żądanej temperatury. Niezawodna 
turbosprężarka daje powtarzalny 
efekt dzięki układowi wtrysku po-
wietrza napędzanemu przez pompę, 
której prędkość jest kontrolowana 
elektronicznie.

Przestrzeń robocza
Odstęp między tacą a kolbą umożliwia umieszczenie 
szklanek o maksymalnej wysokości 13 cm. Ponadto 
wielkość tacy do przygotowywania kawy zapewnia 
komfortową pracę.  



CDM 1P/TS/WH

CDC 2P/TS/WH

CDC 2P/TS/BL

- Sterowanie elektroniczne poprzez panel
- 6 l bojler dla 1 grup
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

- Moc: 230 V / 3050 W  lub 400 V / 4500 W

Wydajność: 100 espresso/godzinę (1 grupa)

- Sterowanie elektroniczne poprzez panel
- Panel elektroniczny
- 11,5 l bojler dla 2 grup
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

- Moc: 400 V / 4000 W 

Wydajność: 200 espresso/godzinę (2 grupy)

- Sterowanie elektroniczne poprzez panel
- Panel elektroniczny
- 11,5 l bojler dla 2 grup
- 1 kran z gorącą wodą
- 1 kran parowy

- Moc: 400 V / 4000 W 

Wydajność: 200 espresso/godzinę (2 grupy)



MARFIN

MŁYNKI DO KAWY

BI - 1

 – regulacja grubości mielenia
 – regulacja wielkości dozy
 – pojemność zasobnika kawy: 2 kg
 – pojemność zasobnika na zmieloną kawę: 600 g
 – silnik z zabezpieczeniem termicznym
 – maksymalny ciągły czas pracy: 30 min
 – dźwignia dozowania: prawo / lewo
 – podstawa wykonana z aluminium
 – manualny start/stop

KENIA TRON

 – regulacja grubości mielenia
 – regulacja wielkości dozy
 – pojemność zasobnika kawy: 1 kg
 – pojemność zasobnika na zmieloną kawę: 300 g
 – silnik z zabezpieczeniem termicznym
 – maksymalny ciągły czas pracy: 30 min
 – dźwignia dozowania: prawo / lewo
 – podstawa wykonana z aluminium
 – manualny start/stop

 – regulacja grubości mielenia
 – regulacja wielkości dozy
 – pojemność zbiornika kawy: ok. 1 kg
 – mieli ziarna kawy bezpośrednio do kolby
 – elektroniczny licznik porcji
 – maksymalny ciągły czas pracy: 30 min
 – dotykowy panel LCD
 – 3 programy
 – możliwość dozowania porcji dla pojedynczego 
i podwójnego espresso lub praca ciągła w celu 
uzyskania porcji dowolnej wielkości

Prosty i niezawodny elektryczny młynek
Dozownik kawy
Licznik porcji



KONTAKTY

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń
Polska

dział handlowy 
 info@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26 wew. 1

projekty 
 projekty@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26

dział serwisu 
 serwis@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26 wew. 2

księgowość 
 ksiegowosc@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26 wew. 3

marketing 
 marketing@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26 wew. 4

logistyka 
 logistyka@rmgastro.pl

reklamacje 
 reklamacje@rmgastro.pl

 +48 33 854 70 52
 www.rmgastro.pl
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