
Melitta SystemService

Melitta Professional 
Coffee Solutions

Melitta® cup - breakfast

De volautomatische koffiemachine  
voor filterkoffie en cacao.

Melitta® cup 

De volautomatische espressomachine 
voor koffiespecialiteiten en 

cacao.

MELITTA   FOR THE ULTIMATE IN COFFEE ENJOYMENT



Melitta® cup

Melitta® cup

Melitta® cup combineert trend en lifestyle  
als table-top-automaat van topklasse;  
fair qua prijs en sterk qua prestaties. 

Of u nu een hotel runt, vergaderruimtes verhuurt,  
of eigenaar bent van een tankstation. U wilt dat  
uw klanten altijd kunnen genieten van een lekker  
kopje koffie. 

De volautomatische Melitta® cup espressomachine  
is met zijn eenvoudige bediening, technische  
betrouwbaarheid en overheerlijke consumpties  
de ideale oplossing.

Compleet uitgerust voor de volautomatische  
bereiding van koffiespecialiteiten, thee en cacao- 
producten. Zowel geschikt voor bediende- als  
zelfbedieningslocaties.

Alle koffiespecialiteiten beschikbaar  
met slechts één druk op de knop!



Melitta®

Melitta® cup

Melitta® cup Design your cup

Eenvoudige bediening 
Een simpele druk op de knop en uw koffie wordt 
bereidt. Eenvoudig en vertrouwd. 

HACCP-gecer tificeerd 
Volautomatische reiniging van de koffiezetgroep  
en eenvoudige reiniging van melkresten.  
Afvalverwijdering van de koffiedik via de  
ingebouwde drablade.

Betaalsysteem 
Geheel naar wens leverbaar met: afrekensysteem, 
muntmechanisme of betaalsysteem zonder  
contant geld.

Veelzijdig 
Ook individuele recepten of smaken kunnen  
met de Melitta® cup worden bereid. Of het  
nu theewater, café crème, latte macchiato of  
cacao is, alles kan eenvoudig en snel worden 
bereid met een druk op de knop.

Extra opties  
Koffie-afgifte in kannen via de optioneel leverbare 
kannenuitloop.

U kunt uw Melitta® cup in verschillende 
designvarianten of in uw eigen individuele 
design bestellen. 

Geef geheel naar eigen wensen vorm aan 
uw koffiemachine. Maak vrijblijvend direct 
online gebruik van onze software, zonder 
programma’s op uw PC te installeren.

www.melitta-professional.nl



Melitta® cup-breakfast

Melitta® cup-breakfast

In slechts enkele seconden biedt de Melitta® 
cup - breakfast een heerlijke kop of kan koffie 
dankzij het Melitta zetsysteem en het aroma- 
beschermende opslagreservoir met een capaciteit  
van 3 liter. Met instant containers bereid de  
Melitta® cup - breakfast met hetzelfde gemak  
een overheerlijke cappuccino of cacao. 
 
Aromatische, heerlijke filterkoffie: 
een kopje in 4 seconden 
een koffie verkeerd in 10 seconden 
een literkan in 30 seconden.

Melitta SystemService combineert voor- 
treffelijke koffiesamenstellingen en krachtige koffie  
volautomaten met een uitgebreide dienstverlening.

Filterkoffie met slechts één druk op de knop

Eenvoudige bediening met druktoetsen.

Koffie-uitgifte in koppen, bekers en kannen. 
Betrouwbaar op lange termijn.

Onderhoudsvriendelijk:  
aanbevolen onderhoudsbeurt na 80.000 koppen! 
(minimaal 1 maal per jaar)

Hoge uitloop, ideaal voor kannen.

Uniek zetsysteem.  
Bereiding uit gemalen koffie.

Ca. 240 kopjes koffie. 
Ca. 30 liter heet water.



Melitta®

Melitta® cup-breakfast

Hier worden een fantastisch uiterlijk en de 
voordelen van een betrouwbare filterkoffie- 
volautomaat met elkaar gecombineerd.

De afgifte voor een kopje, pot of kan  
geschiedt in een handomdraai met één druk  
op een toets.  
In restaurants en cafés, op kantoor en in  
kantines, in ziekenhuizen en …  
binnenkort bij u?

Melitta® cup - breakfast

Naar keuze warme melk,  
cacao of desgewenst 
cafeïnevrije koffie.

HACCP-gecertificeerd.

•   Volautomatische reiniging  
van de koffiezetgroep met  
tabletten.

•  Eenvoudige reiniging voor 
melk en cacao.

•   Afvalverwijdering via de 
ingebouwde drablade voor 
koffiedik.

Geheel naar wens  
leverbaar met:  
afrekensysteem,  
muntmechanisme of  
betaalsysteem zonder  
contant geld.

De Melitta® cup - breakfast is verrassend  
veelzijdig vanwege de vele uitbreidingsmogelijk- 
heden.

Combinaties zijn mogelijk met: 
koppenwarmers, muntmechanismen,  
muntwisselaars, registratiesystemen met  
cardreaders en meubels voor verswater-  
en afvoercontainers.

Verrassend veelzijdig



Melitta® cup en Melitta® cup-breakfast

Type aanduiding cup 1M cup 2M cup-breakfast cw mp mw cr Solitaire Bodemplaat cup Center
cup Center

mobiel

Koffie-afgifte • • •

Heetwaterafgifte • • •

Cacao geïntegreerd • • •

Desgewenst 1 of 2 molens

Capaciteit per uur: ca. 180 koppen (afhankelijk van product en volume)

Koffie 240

Café Crème 100 100

Espresso 200 200

Cappuccino 130 130

Cacao 150 150 80

Heet water: liter/uur 20 20 30 60

Aansluitwaarden en afmetingen

Nominaal vermogen in kW 2,9 2,9 3,32 6,3 0,15

Netaansluiting V/A 230/16 230/16 230/16 400/16 230 

Afmetingen (BxDxH)  
in mm

400 x 510 x 790 400 x 510 x 790 300 x 350 x 770 110 x 350 x 770 200 x 350 x 770 200 x 350 x 770 400 x 420 x 900 620 x 670 x 6 1100 x 500 x 900 1100 x 500 x 900

Technische gegevens

cw 
koppenwarmer

300 mm

Melitta® cup 
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mp 
muntmechanisme

110 mm510 mm
400 mm

Melitta® cup-breakfast 
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Melitta® cup en Melitta® cup-breakfast

Type aanduiding cup 1M cup 2M cup-breakfast cw mp mw cr Solitaire Bodemplaat cup Center
cup Center

mobiel

Koffie-afgifte • • •

Heetwaterafgifte • • •

Cacao geïntegreerd • • •

Desgewenst 1 of 2 molens

Capaciteit per uur: ca. 180 koppen (afhankelijk van product en volume)

Koffie 240

Café Crème 100 100

Espresso 200 200

Cappuccino 130 130

Cacao 150 150 80

Heet water: liter/uur 20 20 30 60

Aansluitwaarden en afmetingen

Nominaal vermogen in kW 2,9 2,9 3,32 6,3 0,15

Netaansluiting V/A 230/16 230/16 230/16 400/16 230 

Afmetingen (BxDxH)  
in mm

400 x 510 x 790 400 x 510 x 790 300 x 350 x 770 110 x 350 x 770 200 x 350 x 770 200 x 350 x 770 400 x 420 x 900 620 x 670 x 6 1100 x 500 x 900 1100 x 500 x 900

Technische modelwijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen door druk mogelijk.

Solitaire 
onderkast

400 mm

cup Center 
onderkast

1100 mm

mw 
muntwisselaar

cr 
kaartlezer

200 mm 200 mm
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MELITTA   FOR THE ULTIMATE IN COFFEE ENJOYMENT

UpTo Coffee
John F. Kennedylaan 9c
Postbus 177
5550 AD Valkenswaard - Nederland

Tel: +31 (0)40 - 255 50 90
Fax: +31 (0)40 - 255 51 80
E-mail: info@uptocoffee.com
Internet: www.uptocoffee.com




