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Η Punto del Caffé είναι μια εταιρία εμπορίας αυθεντικών
ιταλικών χαρμανιών, μηχανών καφέ και συναφών προϊόντων, 
που στοχεύει να ικανοποιήσει κάθε λάτρη του καλού, αυθεντικού 
εσπρέσο. Στην Punto del Caffé γνωρίζουμε καλά τον καφέ και 
τον αντιμετωπίζουμε ως ένα αντικείμενο που απαιτεί συνέπεια, 
επαγγελματισμό, σεβασμό και αγάπη.

Eίναι τόσο απλό όσο ακούγεται κι, εμείς
το κάνουμε πραγματικότητα!

Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε κάθε λάτρη και
ειδήμονα του καλού καφέ εστιάζοντας πάντα στις ανάγκες σας. 
Είτε επιθυμείτε ένα φλιτζάνι αυθεντικού εσπρέσο για οικιακή 
είτε για επαγγελματική χρήση,η Punto del caffé σας παραδίδει 
αποκλειστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, οπουδήποτε
κι αν βρίσκεστε, σε προσιτές τιμές και σε εξαιρετικά σύντομο 
χρόνο παράδοσης.

Αυθεντική, εκλεκτή ποιότητα καφέ, η καθημερινή πολυτέλεια
που σας αξίζει!

“
”
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—— Μηχανές Espresso ——
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Μηχανές Espresso

—> κωδ. 191013233742

AURA BAR TWIN RY

Δεξαμενή νερού:     10 λίτρων
Τάση / Ισχύς:             220V / 2250W
Βάρος:             25kg

Ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της βιομηχανίας 
εστίασης ( HO.RE.CA. ), η Aura Bar Twin της Didiesse είναι 
μία επαγγελματική μηχανη (αυτόματη ή ημι-αυτόματη), 
που αποτελείται από ένα ή  δύο κλείστρα-γκρουπ, 
σχεδιασμένη για ταμπλέτες καφέ E.S.E, ενώ διαθέτει 
επίσης και ειδικό ακροφύσιο για την παραγωγή 
καπουτσίνο.Μοντέρνα και τεχνολογικά προχωρημένη 
η Aura Bar Twin αποτελεί την τέλεια επιλογή για 
εστιατόρια, μπαρ, καφέ και μικρά ξενοδοχεία.

—> κωδ. 191013232817

FROG

Ισχύς:       650W
Βάρος:     6.5kg

Η ποικιλία των διαθέσιμων χρωμάτων, οι ελικοειδείς 
γραμμές και η ποιότητα των μεμονωμένων εξαρτημάτων 
καθιστούν ένα αξιόπιστο προϊόν που προσαρμόζεται 
εύκολα στην αισθητική όλων των περιβαλλόντων. 
Διαθέτει αφαιρούμενη δεξαμενή. Κατασκευασμένη 
για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο, η μηχανή Frog 
είναι το αποτέλεσμα του φοβερού σχεδιασμού και της 
πρακτικότητας.

Διαθέσιμη σε 12 χρώματα.
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DIDIESSE

—> κωδ. 191013233434

FROG REVOLUTION

Ισχύς:       650W
Βάρος:     6.5kg

Πρόκειται για τη μηχανή καφέ με την τρίχρωμη καρδιά: 
σχεδιάστηκε, δημιουργήθηκε και συναρμολογήθηκε 100%
στην Ιταλία. Η ποικιλία των διαθέσιμων χρωμάτων,
οι ελικοειδείς γραμμές και η ποιότητα των μεμονωμένων 
εξαρτημάτων καθιστούν ένα αξιόπιστο προϊόν που 
προσαρμόζεται εύκολα στην αισθητική όλων των 
περιβαλλόντων. Διαθέτει ακροφύσιο για αφρόγαλα και 
αφαιρούμενη δεξαμενή. Κατασκευασμένη για οικιακή αλλά 
και επαγγελματική χρήση, η μηχανή Frog είναι το αποτέλεσμα 
του φοβερού σχεδιασμού και της πρακτικότητας, που θα σας 
προσφέρει τέλειο καφέ κάθε μέρα.

Διαθέσιμη σε 12 χρώματα.

Τάση / Ισχύς:     2000W / 110V - 220V
Βάρος:   48kg

—> κωδ. 191013235348

SUPERPROFESSIONAL
(για κάψουλες και αλεσμένο)

Επαγγελματική ημι-αυτόματη μηχανή με 2 γκρουπ, το ένα 
για εναποθέτηση κάψουλας και το δεύτερο για αλεσμένο 
καφέ. Εύκολη στη χρήση και  λειτουργική, ειδικά 
σχεδιασμένη για τη βιομηχανία εστίασης HO.RE.CA.
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Μηχανές Espresso

—> κωδ. W1CMA

ATLAS

Τάση / Ισχύς:       230-400V / 3700W
Group:       2
Δεξαμενή νερού:      12 lt
Ημερήσια παραγωγή:     120 φλιτζάνια ανά γκρουπ
Ωριαία παραγωγή:      Το μέγιστο 90 φλιτζάνια / γκρουπ
Βάρος:       78 Kg

Επαγγελματική μηχανή καφέ ικανή να ανταποκριθεί
στις υψηλότερες απαιτήσεις.

—> κωδ. DN20B

DIDI

Η εμπειρία και ο επαγγελματισμός μίας από τις 
κορυφαίες εταιρίες στην παραγωγή μηχανών 
καφέ δημιούργησαν τη νέα μηχανή, συμβατή 
με ταμπλέτες, που θα κάνει την απόκτηση ενός 
αυθεντικού ιταλικού εσπρέσο παιχνίδι!
Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Τάση / Ισχύς:              450W
Δεξαμενή νερού:     800ml
Βάρος:                 3,1kg
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LA SAN MARCO

—> κωδ. 85L12

85 LEVA CLASS

Ισχύς:                  2000W                3500/4500W    5500/7000W
Group:                        1    2  3
Δεξαμενή:          5 lt               12 lt              19 lt
Bάρος:                  47kg              68kg                    88kg

85 LEVA CLASS 1 85 LEVA CLASS 1 85 LEVA CLASS 1 

Η μηχανή 85 LEVA CLASS από την La San Marco είναι 
γνωστή σε όλο τον κόσμο για την ποιότητα του καφέ που 
μπορεί να εξαγάγει, διατηρώντας την αρχική γεύση και 
ποιότητα του καφέ.

—> κωδ. SF10M

85 FLEXA E

Ισχύς:                  1750 / 2000W
Group:                1 
Διαστάσεις:     38 x 54,5 x 47 cm
Bάρος:               30kg

Η 85 FLEXA E είναι γνωστή για τη δύναμη και την 
αξιοπιστία της. Εξοπλισμένη με 2 boiler, το ένα για την 
εκχύληση του καφέ και το άλλο για την παροχή ατμού 
και ζεστού νερού, σας προσφέρει πάντα καφέ υψηλής 
ποιότητας. 



10PUNTO DEL CAFFE

Μηχανές Espresso

—> κωδ. 191014001712

MINISLOT
BODY INOX PLAST

Τάση / Ισχύς:     500W
Διαστάσεις:   25 x 18 x 26 cm

H μηχανή MiniSlot της Faber, η μικρότερη μηχανή στην 
αγορά έχει ενσαρκώσει την έννοια της μηχανής καφέ 
κορνίζα καθώς είναι προσαρμόσιμη σε κάθε σπίτι ή 
γραφείο. Eύκολη στη χρήση και λειτουργική, πάντα 
έτοιμη να σας προσφέρει έναν τέλειο εσπρέσο.

—> κωδ. 191014000505

SLOT PRO
TOTAL INOX

Τάση / Ισχύς:              500W
Δεξαμενή νερού:     1,3 lt
Διαστάσεις:                 32 x 21 x 31 cm

Ο σχεδιασμός της μηχανής Slot Pro την καθιστά 
ανθεκτική και αξιόπιστη ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις πιο 
εκλεπτυσμένες και κομψές μηχανές της αγοράς.
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—— Μύλοι Άλεσης ——

Πρόκειται για μία ηγετική εταιρία που, από το 1920, πρωτοπορεί
στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων και κομψών

μύλων άλεσης καφέ. Κάθε προϊόν συναρμολογείται χειροποίητα στη Φλωρεντία, 
στο εργοστάσιο της Eureka, όπου η βιομηχανική οργάνωση, η εμπειρία και

η δεξιοτεχνία των παραγωγών συνδυάζονται με μαεστρία. 

Τα εξής χαρακτηριστικά ισχύουν για όλους τους μύλους: 

“High Speed Grind’’ Eξαιρετικά υψηλή ταχύτητα άλεσης
που επιτρέπει γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πελάτη διατηρώντας ταυτόχρονα 

την υψηλή ποιότητα και το άρωμα του καφέ. 

Μικρομετρική ρύθμιση του βαθμού της άλεσης (κατοχυρωμένο με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας από την Eureka), που εξασφαλίζει την ασύγκριτη ακρίβεια 

ρύθμισης και την εξοικονόμηση χρόνου - καφέ. 

Σύστημα ACE - Κατάλληλα σχεδιασμένοι μύλοι ώστε να αποφεύγεται
η ηλεκτροστατική φόρτιση του αλεσμένου καφέ, που προκαλεί

συσσώρευση και σβόλους και να εξασφαλίζεται η καθαριότητα και
η συνέπεια στην εκροή του καφέ.

Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας,
όλοι οι μύλοι άλεσης της εταιρίας Eureka.

EUREKA
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Μύλοι άλεσης

—> κωδ. 191007163829

OLYMPUS 75 E HS

Διαθέσιμο χρώμα: Κόκκινο        Λευκό

Τύπος Μύλου:    On demand
Τύπος Μαχαιριών:  Επίπεδα
Διάμετρος Μαχαιριών: 75mm
Ισχύς μοτέρ:   800 W
Στροφές ανά λεπτό:  1500
Βάρος:    13kg

—> κωδ. 191007123258

HELIOS
Τύπος Μαχαιριών:  Επίπεδα
Διάμετρος Μαχαιριών: 80mm
Ισχύς μοτέρ:   920 W
Στροφές ανά λεπτό:  1420
Βάρος:    16kg
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EUREKA

ZENITH 65 E HS

—> κωδ. 191007153357

Διαθέσιμο χρώμα: Γκρί        Μαύρο μάτ

Τύπος Μύλου:    On demand
Τύπος Μαχαιριών:  Επίπεδα
Διάμετρος Μαχαιριών: 65mm
Ισχύς μοτέρ:   510 W
Στροφές ανά λεπτό:  1310
Βάρος:    12kg

—> κωδ. 191007122326

MIGNON SPECIALITA
Ψηφιακή λειτουργία ρύθμισης
Τύπος Μαχαιριών:  Επίπεδα
Διάμετρος Μαχαιριών: 55mm
Ισχύς μοτέρ:   310 W
Στροφές ανά λεπτό:  1350
Βάρος:    6kg
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—— Αξεσουάρ Barista ——

DVG
DE VECCHI GIUSEPPE SRL
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Αφρογαλιέρα

Ψηφιακές ζυγαριές

Τάση και συχνότητα:     230V - 240V - 50 Hz
Ισχύς:     600W - 650W
Αντοχή:    Επίπεδος δίσκος
Χωρητικότητα:   100 - 250ml κρύο γάλα
Καλώδιο:    0,75m

Ο αυτόματος, ηλεκτρονικός αναδευτήρας από την dvg 
είναι το ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη και εύκολη 
παρασκευή αφρογάλακτος. Κατασκευασμένο με κλασικό 
και κομψό σχεδιασμό, αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα 
για κάθε μηχανή καφέ και για όλους, όσοι λατρεύουν τα 
κρεμώδη ροφήματα, ζεστά ή κρύα. Χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας και εύκολος καθαρισμός.

—> κωδ. 9V00250B

Η Brewista® Smart Scale είναι η ιδανική ζυγαριά για 
τον barista. Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 
προστατευτικό μαξιλάρι σιλικόνης, ενώ η επίστρωση 
Nano την καθιστά πλήρως αδιάβροχη. Διαθέτει έξι 
λειτουργίες χρήσης:
- Πλήρως χειροκίνητη
- Αυτόματο απόβαρο και αυτομετρητής

με άμεση έναρξη του χρονομέτρου
- Αυτόματο καθαρό βάρος με χειροκίνητη έναρξη
- Απενεργοποιημένος χρονομετρητής
- Αυτόματο καθαρό βάρος και αυτόματο κλικ

του χρονομετρητή που θα ξεκινήσει μόνο όταν
το υγρό αγγίξει το φλιτζάνι

- Pour over/ Mέθοδος εκχύλισης καφέ φίλτρου

—> κωδ. 4SC000334

Διαθέσιμο χρώμα: Λευκό        Μαύρο
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DVG - DE VECCHI GIUSEPPE SRL

Ψηφιακές ζυγαριές

Επαγγελματικές γαλατιέρες

Μέγιστο βάρος:     300 gr / 10,58 oz.
Διαίρεση:                   0.1gr / 0.01oz

Κουτάλι-ζυγαριά.

LCD οθόνη. Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία.
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60“. Απαγορεύεται 
η βύθιση στο νερό και η πλύση στο πλυντήριο πιάτων.

—> κωδ. 9V12001

Γαλατιέρες με σταθερή λαβή, κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικές στη διάβρωση, στους 
κραδασμούς και στις διαφορετικές θερμοκρασίες. 
Ανυπέρβλητες στις οσμές και εύκολες στην πλύση. 
Ιταλική παραγωγή. 35 / 50 / 75cl

—> κωδ. 9V683MA

—> κωδ. 9V2835

—> κωδ. 9V683COMICS

—> κωδ. 9V683CA

—> κωδ. 9V2735

Πένα για  LATTE ART.

—> κωδ. 9V4660

Διαθέσιμο χρώμα: Μπλέ        Κόκκινο
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Επαγγελματικές γαλατιέρες

Επαγγελματική γαλατιέρα, ιταλικής κατασκευής,
με σταθερή και άνετη λαβή. Σώμα από ανοξείδωτο 
ατσάλι. 35 / 50 / 75cl 

Απαγορεύται η πλύση στο πλυντήριο πιάτων.

—> κωδ. 9V720401

Γαλατιέρα inox για latte art, 35 / 50 / 75cl

—> κωδ. 9V390035

Γαλατιέρα από ανοξείδωτο χάλυβα με περιποίηση
χωρίς βαφή, 30 / 60 / 80 / 100cl

—> κωδ. 9V3836
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DVG - DE VECCHI GIUSEPPE SRL

Θερμόμετρα

Τάμπερ

Ψηφιακό θερμόμετρο, με πλήκτρο ON / OFF.
Πλήκτρο για την επιλογή μονάδας μέτρησης της 
θερμοκρασίας °C ή °F. “Περιστρεφόμενη οθόνη
LCD 180° ένδειξης μετρήσεων και σταθεροποίηση 
ανάγνωσης σε 5”.

—> κωδ. 9V515

Τάμπερ ιταλικής κατασκευής με εργονομική λαβή από ξύλο 
ελιάς και επίπεδη βάση Inox. Το ξύλο της ελιάς χαρακτηρίζεται 
από μια πολύ λεπτή και ακανόνιστη υφή που καθιστά κάθε 
αντικείμενο μοναδικό. Προσαρμόσιμο με λογότυπο χαραγμένο 
με λέιζερ. Παρέχεται σε κομψή συσκευασία.
Διάμετρος 41 / 49 / 53 / 54 / 57 / 58 / 58,5mm.

—> κωδ. 9V0724 —> κωδ. 9V0724PT

Τάμπερ “Comics” ιταλικής κατασκευής με επίπεδη βάση και 
διάμετρο 53 / 58/ 58,5mm. Εργονομική λαβή από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο. Ιδανικό για συνεχή και τέλεια ισορροπημένη πίεση. 
Προσαρμόσιμο με λογότυπο χαραγμένο με λέιζερ.

—> κωδ. 9V7605EC

Θερμόμετρο αφρογάλακτος με κλιπ για εύκολη 
στερέωση στην αφρογαλιέρα. Ευανάγνωστη οθόνη
με χρωματικές κλίμακες που υποδεικνύουν την ιδανική 
θερμοκρασία. +50 ÷ 100°C, +120 ÷ 220°F

—> κωδ. 9V364
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Τάμπερ

Τάμπερ “black mamba” με επίπεδη βάση Inox και 
διάμετρο 53 / 58 / 58,5mm. Κατασκευάζεται στην Ιταλία. 
Εργονομική λαβή από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο και 
βάση από ανοξείδωτο χάλυβα Teflon®. Η επίστρωση με 
τεφλόν βελτιώνει τις ιδιότητες της ανθεκτικότητας και 
της ομαλότητας. Προσαρμόσιμο με λογότυπο χαραγμένο 
με λέιζερ. Διατίθεται και σε άλλα χρώματα.

—> κωδ. 9V7510

Τάμπερ με επίπεδη βάση inox και διπλή διάμετρο 58mm 
και 53mm. Κατασκευάζεται στην Ιταλία. Χειρολαβή 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο και βάση από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Ιδανικό για συνεχή και τέλεια ισορροπημένη 
πίεση. Προσαρμόσιμο με λογότυπο χαραγμένο με λέιζερ. 
Διατίθεται και σε άλλα χρώματα.

—> κωδ. 9V7521D

Ρυθμιζόμενο δυναμομετρικό τάμπερ καφέ με διάμετρο 
53 / 54 / 57 / 58mm. Εργονομική λαβή αλουμινίου 
και βάση Inox Ρυθμιζόμενη από 15 έως 21 kg. 
Κατασκευάζεται στην Ιταλία.

—> κωδ. DVGPDI2EC-58
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DVG - DE VECCHI GIUSEPPE SRL

Τάμπερ

Επαγγελματικό δυναμομετρικό τάμπερ με ειδικό μοχλό 
σταθερής πίεσης του καφέ. Καινοτόμα σχεδίαση με στόχο 
την απλούστευση της διαδικασίας παρασκευής espres-
so που διασφαλίζει την ίδια πίεση στο κλείστρο από 
όλους τους χρήστες. Σταθερή δυναμομετρική πίεση 25 kg 
Συμπεριλαμβάνονται 2 βάσεις: 52 / 57mm

—> κωδ. 9V948

Επαγγελματικό δυναμομετρικό τάμπερ καφέ με 
διάμετρο 52mm. Ο δίσκος Teflon® περιστρέφεται 
κατά 35° κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Εξασφαλίζει 
σταθερή πίεση 25kg.

—> κωδ. MCP-WC1852
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Barista Box

ELEGANCE BOX
Κατασκευασμένο στην Ιταλία. Περιέχει τάμπερ καφέ 
(διάμετρος 58 mm)με μαύρη λαβή ξύλου, θερμόμετρο 
γάλακτος για μότα, λαβή μαύρου ξύλου D.60mm και
μαύρη γαλατιέρα Europa 50cl από ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαστάσεις κουτιού 250 X 180 X 110mm.

—> κωδ. 9V8001

BELLAGIO BARISTA BOX
Αξεσουάρ από φυσικό ξύλο. Κατασκευασμένο
στην Ιταλία. Πρακτική και κομψή θήκη.
Περιέχει επαγγελματικό τάμπερ καφέ από φυσικό ξύλο, 
γαλατιέρα Εuropa 50cl, θερμόμετρο, shaker
για κακάο / κανέλα, μικρή μότα για κρέμα γάλακτος 7cl,
βούρτσα καθαρισμού νάιλον-φυσικό ξύλο,
βούρτσα τρίχας, πένα για latte art.
Διαστάσεις κουτιού 320 x 280 x 119

—> κωδ. 9V9796L
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—— Καθαριστικά ——

De-Caf line by AXOR
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Καθαριστικά

—> κωδ. KP105

CM CLEANER
(Kαθαριστικό σε σκόνη
για μηχανές εσπρέσο)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500g

Καθαριστικό για μηχανές εσπρέσο.
Γρήγορα ευδιάλυτο που αφαιρεί και εξαφανίζει τα 
υπολείμματα καφέ δρώντας στο γκρουπ εκροής, στην 
ηλεκτροβαλβίδα εκροής και σε όλα τα περάσματα του 
νερού. Κατάλληλο  για τη συντήρηση όλων των μηχανών 
espresso και ανταλλακτικών. Δεν αφήνει ίχνος οσμής. 

—> κωδ. SG150

GRINCO POWDER
(Καθαριστικό για μύλους άλεσης)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5x 15g

Aφαιρεί τη συσσώρευση υπολειμμάτων καφέ, 
απολυμαίνει από τη μούχλα και τις άσχημες οσμές του 
καφέ. Δεν απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του μύλου, 
ενώ είναι κατάλληλο για μύλους καφέ επαγγελματικούς 
και σούπερ-αυτόματους. Η χρήση βελτιώνει την 
απόδοση και επιμηκύνει τη διάρκεια της ζωής των 
μηχανών. Σύνθεση με βάση φυσικά δημητριακά που δεν 
αφήνει σκόνη. Χωρίς κόλλα ή χημικές ουσίες.
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De-Caf line by AXOR

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

—> κωδ. DC033

SANIMILK LIQUID NSF
(Καθαριστικό ράβδων ατμού και  
γαλατιέρων)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250ml

Το Sanimilk καταρρέει πρωτεΐνες γάλακτος και λίπους 
και συσσωρεύσεις ασβεστίου ενώ παράλληλα δεν 
αφήνει ίχνος οσμής μετά το ξέπλυμα. Τα συστατικά και
τα σκευάσματα των πιστοποιημένων προϊόντων NSF είναι 
ασφαλή, δεν αφήνουν επικίνδυνα υπολείμματα και
δεν προκαλούν διάβρωση μέσα στη μηχανή του καφέ.

—> κωδ. CN603BX

CM CLEANER CAPSULES
(καθαριστικό για μηχανές καφέ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Box 30x

Οι κάψουλες καθαρισμού για καθαρισμό μηχανής
Nespresso καθαρίζουν το μπροστινό μέρος της μηχανής, 
το θάλαμο βρασμού, το περίβλημα για την κάψουλα, 
το ακροφύσιο νερού και το στόμιο. Καθαρίζουν όπου 
προετοιμάζεται ο καφές και τα σημεία που περνάει. 
Η κάψουλα απελευθερώνει έναν ισχυρό παράγοντα 
αφρισμού που καθαρίζει τα απρόσιτα μέρη, αφαιρώντας 
παλιά λάδια καφέ, συσσωρεύσεις και βακτήρια
σε μόλις 2 λεπτά.
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ——

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.
Σάββατο   08:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.



PUNTODELCAFFE.GR



2ο χλμ Βέροιας - Ασωμάτων, 591 32 Βέροια
Τηλ.: 23310 70 520, 23310 72 540

Κιν. Τηλ.: 6980 458 140
info@puntodelcaffe.com

www.puntodelcaffe.com

E-shop ——————> www.puntodelcaffe.gr

@puntodelcaffe


