
Kávé & Hűtő Profi Kft. · 1118 Budapest, Budaörsi út 46. 
Email: info@khprofi.hu · Tel.: +36/1 248-0095

www.cremesso.hu





A Cremesso, amely a kávé különleges élvezetét jelenti elérhető áron, 60 éves 

tapasztalatra tekinthet vissza a prémium kávék kiválasztása és pörkölése terén. De 

a legmagasabb elvárásoknak nemcsak magával a kávéval felelünk meg – a minő-

ség a kávégépek fejlesztésénél is a legfontosabb szempont. Az erős anyagok, a 

stílusos formaterv és a műszaki innovációk újra és újra a legjobbat hozzák ki minden 

egyes Cremesso kapszulából. Hiszen a kávé élvezete csak akkor érheti el a leg-

magasabb szintet, ha az elkészítési mód tökéletes összhangban van a felhasz-

nált kávéval.

Több mint 60 év  
tapasztalata  

egyetlen csészében.



Több mint 60 év  
tapasztalata  

egyetlen csészében.



Élvezze kávéját nyugodt lelkiismerettel – a teljes Cremesso termékcsalád UTZ 

minősítéssel rendelkezik, azaz szigorú ökológiai, gazdasági és társadalmi feltéte-

leknek felel meg. Az UTZ minősítés a fenntartható kávétermesztés programja és 

minősítési rendszere. Az „UTZ” név a maja nyelvből származik, jelentése „jó”. Az 

UTZ program részeként az adott termelő ország gazdálkodói először elsajátítják 

a jobb termelési módszereket. Ez lehetővé teszi számukra, hogy növeljék a hoza-

mot és kávébetakarításuk minőségét. Mindennek pedig jótékony következményei 

vannak: a szüretek bőségesebbek, a bevételeik növekednek, a lehetőségeik bővül-

nek, és a környezetvédelem is kiemelt figyelmet kap. A minősítési 

programnak köszönhetően a kávészemeket a származási helyükig 

vissza lehet követni. 

Jó kávé.
Jól elkészítve.

Az Ön lelkiismerete tiszta.

A mi ízeink színtiszták.



JOBB TERMELÉSI 
MÓDSZEREK JOBB

TERMÉSHOZAM

KEDvEZőBB 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

HATÉKONYABB gAZDáLKODáS
JOBB JÖvőKÉp

MAgASABB 
JÖvEDELEM

JOBB  
KÖRNYEZET

JOBB ÉLET

JOBB gONDOSKODáS
A JÖvő gENERáCIÓIRÓL

HATÉKONYABB
KÖRNYEZETvÉDELEM

Az Ön lelkiismerete tiszta.

A mi ízeink színtiszták.



A Cremesso weboldalán található UTZ kereső segítségével mindig megtudhatja, 

hogy kávéja honnan származik. A kereső segítségével minden kapszula kávéjának 

útját visszakövetheti egészen az ültetvényig, ahol termett. Tudjon meg többet a 

www.cremesso.hu/sustainability oldalon. Annak érdekében, hogy az ügyfeleink 

mindig a legkiemelkedőbb minőségre számíthassanak, a Cremesso folyamatosan 

keresi a legjobb kávétermesztő területeket. A fő brazil és etióp beszállítóink mellett a 

Cremesso egyes kávéfajtáit olyan különleges mezőgazdasági területekről szerzi be, 

mint Tanzánia.

Fenntartható források - 

csészérôl csészére.





Forte
A sötét pörkölés erőtel-
jes aromát szabadít fel.

AlbA
Friss aroma és élvezetes, 
élénk savasság.

ClAssiCo
Klasszikus eszpresszó 
hosszan tartó aromával.

Fortissimo
Intenzív íz, 
nagyobb csészé-
ben is tökéletes.

CremA
Kiváló íz enyhe 
diós aromával.

leggero
Lágy és 
kiegyensúlyozott.

Per mACChiAto
A tökéletes  
eszpresszó tejes 
kávékészítményekhez.
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DeCAFFeiNAto
Koffeinmentes lungo. 
Ízből minden,  
koffeinből semmi.

ristretto
Az olasz kávé-
zókra jellemző 
ristretto.

esPresso
Tipikus olasz 
eszpresszó 
karakteres 
pörköléssel.

VANigliA
Kifinomult lungo 
elegáns, elbűvölő 
vaníliaízzel.

CArAmello
Csábító lungo lendületes 
karamell aromával.

irish CoFFee 
Harmonikus, az ír kávé kifi-
nomult aromájával.

limitÁlt KiADÁsoK
Tudjon meg többet a 
kávékészítményeinkről a 
"különlegességek" sor 
alatt a www.cremesso.hu 
oldalon.

 Ristretto

 Espresso

 Lungo

 Latte macchiato
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ristretto 
Forte 

Intenzív és erőteljes kávéél-

mény arabica és robusta 

kávészemekkel. A visszafo-

gott savasság az erőteljes 

pörkölt aromában és észre-

vehetően malátás jegyek-

ben oldódik fel. Egy lehelet-

nyi tölggyel kiegyensúlyozva 

a telt testes íz hosszan 

megmarad.

esPresso 
AlbA

Ez a kiváló eszpresszó a 

prémium minőségű arabica 

kávészemeknek köszönheti 

friss és komplex savasságát.

Ennek a különleges eszp-

resszónak a titka a sötét 

pörkölés és a közepesen 

finom őrlés – mindezek 

együtt adják az alapját az 

élénk savainak és az ele-

gáns testességének.

esPresso 
ClAssiCo

A válogatott arabica kávé-

szemek adják a tiszta, virá-

gos jegyekkel rendelkező 

aroma alapját. Ez a lenyű-

göző, elegáns eszpresszó 

komplex és gazdag savainak 

köszönhetően kiemelkedő 

élményt nyújt. Tökéletesen 

egészítik ki a nemes arabica 

kávészemek, amelyek egye-

di jelleget kölcsönöznek 

neki.



lUNgo 
Fortissimo

A különleges arabica kávé-

szemek finoman savassá 

teszik ezt a kávét. A robusta 

kávészemek testessége 

segít megteremteni a finom 

és intenzív ízélményt 

nagyobb csészékben is.

A kávé gazdag ízét a pörkö-

lés hosszan tartó zamata és 

egy csipetnyi dohány aro-

mája egészíti ki.

lUNgo 
CremA

Ez a tisztán arabica szemek-

ből álló keverék különleges 

ízélményt ad, enyhe diós 

zárással. Lágy teste és friss 

savai tökéletes alapot adnak 

ennek az elegáns kávénak, 

amelyet édes aromák tesz-

nek még teljesebbé.

lUNgo 
leggero

válogatott arabica szemek 

adják ennél a kávénál az 

egyedülállóan visszafogott 

íz alapját. A tiszta arabica 

könnyed, légies íze harmo-

nikusan egyesül a visszafo-

gott savassággal, az enyhe 

gabonás jelleggel és diós 

ízekkel.



esPresso 
Per mACChiAto

válogatott arabica szemek 

keveréke teszi teljessé ennek 

az eszpresszónak az ízét.

Ezt a fajtát különösen arra 

fejlesztettük ki, hogy tejjel 

készült kávéitalokban hasz-

náljuk. Az erőteljes pörkölés 

és a tej egyesülése harmoni-

kus és élvezetes kávét ad, a 

csokoládé és a karamell csi-

petnyi ízével.

lUNgo 
DeCAFFeiNAto 

Ez a különleges Decaffeinato 

enyhe malátaízét a gondosan 

válogatott arabica fajtáknak 

köszönheti. Az arabica és 

robusta keveréket egzotikus 

aromák megjelenése teszi 

teljessé. Az alaposan meg-

tisztított robusta fajták töké-

letes egységet alkotnak visz-

szafogott pörkölésükkel és 

friss savaikkal, amelyek 

együtt alkotják az ízélményt.



RISTRETTO 
EDIZIONE ITALIANA

A különlegesen intenzív 

Ristretto Edizione Italia jel-

lemzője az erőteljes, füstös 

és fás pörkölés, amely tes-

tes, hosszan tartó ízt hagy a 

szájban. Mogyorós aromák 

jellemzik feketeborsos 

zárással, amely tökéletesen 

harmonizál a visszafogott 

savassággal és édességgel.

ESPRESSO 
EDIZIONE ITALIANA

A krémes Espresso Edizione 

Italiana kellemes pörkölésével, 

valamint csodás diós és csoko-

ládés ízével tűnik ki, amely a 

gianduja csokoládét juttatja 

eszünkbe. Az eszpresszót 

bogyós gyümölcsökre emlé-

keztető intenzív savasság jel-

lemzi és egy enyhén édes, 

olyan szárított gyümölcsökre 

jellemző íz, mint a füge és a 

szilva.

LIMITED  
EDITIONS

A Cremesso „Limitált Kiadá-

sai” a világ legkiemelkedőbb 

kávétermelő régióiból érke-

ző, exkluzív kávéfajtákat 

kínálnak. Egy új kiadással 

folytatjuk ezt a sikeres soro-

zatot 2018-ban: Cremesso 

Tanzania Gombe – egy len-

dületes, gazdag ízű eredeti 

kávé Kelet-Afrikából. A Bour-

bon és Kent fajtájú arabica 

kávészemeket kézzel szedik 

és mossák. A legkülönlege-

sebb kávék világszerte.

user
Replace

user
Replace
Ezek a limitált kiadású kávéfajták újra és újra felpezsdítik a kávé szerelmeseit.

user
Insert Text
A Tanzánia dobozkép helyett, mivel kikerül a szortimentből kéne egy a Limitált kiadásra fókuszáló badge. 



lUNgo
CArAmello

válogatott arabica szemek-

ből álló összeállítás teszi 

igazán kiegyensúlyozottá 

ennek az lungónak az ízét.  

A visszafogott karamellíz 

együtt bontakozik ki az ele-

gáns kávépörköléssel, hogy 

együtt nyújtsanak élvezetes 

élményt.

lUNgo
irish CoFFee

válogatott arabica szemek-

ből álló összeállítás teszi 

különösen kiegyensúlyo-

zottá ennek az lungónak az 

ízét. Tökéletes alapot nyújt 

ennek a kávénak az ízbeli 

jellemzőihez. átfogó ír 

kávés aromája már készítés 

közben rabul ejti az 

érzékeket.

lUNgo
VANigliA

Ennek a lungónak a vissza-

fogott savait a 100%-ban 

arabica kávészemek teszik 

jellegzetessé. Enyhén édes 

ízt keltenek a szájpadláson, 

amelyet tökéletesen egészí-

tenek ki a vaníliás aromák.

Az elegáns lungo és a visz-

szafogott vaníliaíz tökéletes 

szimbiózisa kifinomult kávé-

élményt eredményez.



borsmeNtA

A borsmenta teát 

évszázadok óta szá-

mos kultúrában ked-

velik mint frissítő italt.

A tökéletes bors-

menta levelek garan-

tálják az egyedi 

élményt – csészéről 

csészére.

CeyloN PeKoe 

Az ízgazdag és aro-

más Ceylon pekoe 

teaültetvényei Srí 

Lanka legjobb elhe-

lyezkedésű hegyol-

dalaiban fekszenek.

A legtökéletesebb 

levelek gondos 

válogatása garan-

tálja a karakteres és 

intenzív, Ceylonra 

jellemző ízt.

FrUit teA 

A gazdag ízű teake-

verékben megtalál-

ható a piros gyü-

mölcsök édes íze, 

amelyet finom aro-

mák tesznek még 

kifinomultabbá.

Kényeztesse magát 

ezzel harmonikusan 

gyümölcsös, frissítő 

teával – legyen az 

hideg vagy forró.

rooibos VANillA 

A rooibos tea 

Dél-Afrika nemzeti 

itala. Ez a különle-

gesen visszafogott, 

mégis aromákban 

gazdag, a „vörös 

bokorból” és az 

édes vaníliás ízből 

álló kompozíció a 

tea élvezetének 

különösen csábító 

pillanatát teremti 

meg.



FrUit teA
Intenzíven gyümölcsös 
teakeverék a piros gyü-
mölcsök édes ízével.

PePPermiNt 
Karakteresen gazdag, 
aromás, hűsítő mentolos íz.

CeyloN PeKoe
Klasszikusan gazdag ízű, enyhén 
keserű feketetea-keverék.rooibos VANillA

A rooibos tea gazdag zamatá-
nak és a vanília édes ízének 
kifinomult kombinációja.

Élvezze teáját  

a Cremessóval.



A Cremesso viva B6 technológiája és formaterve a tökéletes kávéélménnyel 
hozza lázba a vásárlóinkat.

elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•   Az előáztatási funkció a még intenzívebb ízű eszpresszókért és ristrettókért
•  Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•  Öt egyedileg programozható gomb kávéhoz vagy teához
•   Jelzőfény mutatja a víztartály szintjét
•  Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•  Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer

2015 győztese

Cremesso Viva B6



Az új Cremesso Una lenyűgöző, kecses formával és már előáztatási funkcióval. 
 
elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•    Az előáztatási funkció a még intenzívebb ízű eszpresszókért és ristrettókért
•    Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•     Két egyedileg programozható gomb ristretto, eszpresszó, lungo vagy tea 

készítéséhez
•     Magasságában állítható tálca a különböző méretű csészékhez
•    Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•     Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer

Cremesso Una



Kiemelkedő minőségű

formatervért

Egyszerű 

használhatóságért

2017-ben kitüntették:

Hatékony és csendes: a díjnyertes Cremesso Compact One II 
még több ízt csalogat elő a kávékapszulákból.

elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•    Az előáztatási funkció a még intenzívebb  

ízű eszpresszókért és ristrettókért
•    Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•    Három egyedileg programozható gomb ristretto,  

eszpresszó, lungo vagy tea készítéséhez
•     Különösen nagy, 1,1 l-es víztartály
•    Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•     Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer 

Cremesso Compact One II



KiCsi, oKos, stÍlUsos

Kiemelkedő minőségű kávézás visszafogott költségek mellett. Ne hagyja, hogy a 
kompakt, elegáns formaterv félrevezesse – a stílusos kapszulás gép kiemelkedően 
sok funkciót tudhat büszkén a magáénak. Az előáztatási funkciójának köszönhető-
en a ristretto és az eszpresszó rövid előfőzést kap, hogy még gazdagabb íze lehes-
sen. Egyedi szivattyúvezérlésének köszönhetően a Cremesso Easy tökéletes ízvi-
lággal készíti el az Ön lungóját. Egy további gomb segítségével kitisztíthatja a 
gépet a főzetek között, biztosítva, hogy a tea és a kávé ugyanolyan fantasztikus ízű 
legyen akkor is, ha egymás után készíti őket. Még a legkisebb konyhákban is jut 
hely ennek a kompakt kávégépnek. A magasságában állítható tálcájának köszön-
hetően mindig a kedvenc csészéjében élvezheti kávéját és teáját. A kis méretű és 
mégis erős Cremesso Easy nagyszerű választás a kávérajongóknak, de kiváló 
lehetőség arra is, hogy újoncok csatlakozhassanak a kávéfogyasztók csapatához.

Cremesso
           Easy



Az új Cremesso Easy ragyogó kompakt, mégis elegáns belépőmodell.
A tökéletes lakótárs – csendes, és erős főzetet készít. 

elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•  Az előáztatási funkció a még intenzívebb ízű eszpresszókért és ristrettókért
•    Suttogásszerűen halk, miközben kávét vagy teát készít
•    Két egyedileg programozható gomb a kávéhoz és teához egy további 

tisztítógombbal
•   Magasságában állítható tálca a különböző méretű csészékhez
•   Energiatakarékos tervezés az alacsony áramfelhasználás érdekében
•    Mindössze 15 másodperc alatt felfűt a rendszer



A funkciók/műszaki adatok áttekintése*

eAsy UNA AUtomAtiC ComPACt oNe ii viva B6

Energiafogyasztás (kWh/év) 34.02 34.04 35.26 36.88

Szivattyúnyomás 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Felfűtési idő 15 másodperc 15 másodperc 15 másodperc 15 másodperc

programozható gombok száma kávéhoz vagy teához 2 2 3 3

programozható gombok száma csak teához 2

vízszintjelző

vízkőtlenítő program

Kapszulagyűjtő tárolókapacitása 14 kapszula 14 kapszula 17 kapszula 11 kapszula

Kivehető víztartály 0.9 l 1.0 l 1.1 l 0.8 l

Csészemagasság (tálca nélkül) 91 mm / 106 mm / 152 mm  91 mm / 106 mm / 152 mm 102 mm / 145 mm / 168 mm  (81 mm) / 101 mm / 136 mm 

Teljesítmény 1,450 W 1,450 W 1,455 W 1,455 W

Méretek (H × Sz × M) 34.4 x 11.0 x 24.3 cm 34.4 x 11.0 x 25.4 cm 36.5 x 14.0 x 25.4 cm 33.4 x 13.0 x 23.4 cm

Súly Kb. 2.3 kg Kb. 2.7 kg Kb. 3.4 kg Kb. 3.3 kg

vezeték hossza 86 cm 86 cm 86 cm 93 cm

Színek Midnight Black (Éjfekete)
Heart Red (vérvörös) / Shell 

White (Kagyló fehér)
Shell White (Kagyló fehér) / 

Midnight Black (Éjfekete)

pure White (Tiszta fehér)
Midnight Blue (Éjkék)

Shiny Silver (Fényes ezüst)
glossy Red (Fényes piros)
Cream White (Krémfehér)

graphite Black (grafitfekete)

volcano Black (vulkánfekete)
Smokey White (Füstös fehér)
Indian Yellow (Indiai sárga)

Strong petrol (petróleumzöld)

* változhat.

A Cremesso 

gépek részletes adatai



A funkciók/műszaki adatok áttekintése*

eAsy UNA AUtomAtiC ComPACt oNe ii viva B6

Energiafogyasztás (kWh/év) 34.02 34.04 35.26 36.88

Szivattyúnyomás 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Felfűtési idő 15 másodperc 15 másodperc 15 másodperc 15 másodperc

programozható gombok száma kávéhoz vagy teához 2 2 3 3

programozható gombok száma csak teához 2

vízszintjelző

vízkőtlenítő program

Kapszulagyűjtő tárolókapacitása 14 kapszula 14 kapszula 17 kapszula 11 kapszula

Kivehető víztartály 0.9 l 1.0 l 1.1 l 0.8 l

Csészemagasság (tálca nélkül) 91 mm / 106 mm / 152 mm  91 mm / 106 mm / 152 mm 102 mm / 145 mm / 168 mm  (81 mm) / 101 mm / 136 mm 

Teljesítmény 1,450 W 1,450 W 1,455 W 1,455 W

Méretek (H × Sz × M) 34.4 x 11.0 x 24.3 cm 34.4 x 11.0 x 25.4 cm 36.5 x 14.0 x 25.4 cm 33.4 x 13.0 x 23.4 cm

Súly Kb. 2.3 kg Kb. 2.7 kg Kb. 3.4 kg Kb. 3.3 kg

vezeték hossza 86 cm 86 cm 86 cm 93 cm

Színek Midnight Black (Éjfekete)
Heart Red (vérvörös) / Shell 

White (Kagyló fehér)
Shell White (Kagyló fehér) / 

Midnight Black (Éjfekete)

pure White (Tiszta fehér)
Midnight Blue (Éjkék)

Shiny Silver (Fényes ezüst)
glossy Red (Fényes piros)
Cream White (Krémfehér)

graphite Black (grafitfekete)

volcano Black (vulkánfekete)
Smokey White (Füstös fehér)
Indian Yellow (Indiai sárga)

Strong petrol (petróleumzöld)

* változhat.



Csak egy jól karbantartott kávégép képes kiemelkedő minőségű kávét készíteni. 
Éppen ezért azt javasoljuk, hogy minden második hónapban végezzen vízkőtle-
nítést a Cremesso gépén. A speciális, használatra kész Cremesso vízkő-eltávolító 
megoldás segítségével gépének karbantartása gyerekjáték, hiszen azonnal, 
hígítás nélkül használhatja. Alkalmazhatja más háztartási eszközeinek gyors víz-
kőtelenítésére is. Tartalom: 2 × 250 ml.

Úgy marad tiszta, hogy  

a kezét sem kell bekoszolnia.



A vonzó Cremesso kiegészítők biztosítják, hogy a kávékészítés stílusos és kényelmes 
legyen – és hogy igazán örömét lelhesse kávéjában. Tárolja Cremesso kapszuláit 
egy praktikus kapszulaadagolóban – hogy azonnal megtalálhassa kedvenc fajtáját. 
A Cremesso tejhabosító egyetlen gombnyomásra langyos, hideg vagy akár forró 
tejet habosít. Kényeztesse magát vagy vendégeit egy tökéletes tejhabbal készített 
cappucinóval vagy latte macchiatóval.

elŐNyÖK Az ÖN szÁmÁrA:
•  140 ml hideg vagy meleg tejhab
•  240 ml meleg tej
•   Automatikus kikapcsolás
•   A tartály speciális bevonatának és a mágneses  

technikával hajtott, kivehető tejhabspirálnak 
köszönhetően könnyen tisztítható

Az extrák, amelyek  

a tökéletes kávéhoz kellenek.




