Gala Assortiment

Kenmerken
1 Groeps
Afmetingen mm /Gewicht
Water uitgifte / stoom uitgifte

Gala 1 Gr

Gala 2 Gr.

Gala 3 Gr.

H 511 x B 461 x D 514 / 43 kg
1/1

Cups capaciteit

23 cups Ø 65

Boiler capaciteit

4l

Boiler weerstand

2.100 W

Stroom aansluiting

220-240 V 1N 50/60 HZ

Water aansluiting

3/8"F

2 Groeps
Gala 1 Gr
Grote mok

Gala 2 Gr.
Grote mok

Afmetingen mm / gewicht

Gala 3 Gr.
Grote mok

Water uitgifte / stoom uitgifte

H 511 x B 725 x D 514 / 57 kg
1/2

Cups capaciteit

43 cups Ø 65

Boiler capaciteit

11 l

Boiler weerstand

3.200 W

Stroom aansluiting

380-415 V 3N 50/60 HZ / 220-240 V 1N 50/60 HZ

Water aansluiting

3/8"F

2 Groeps compact
Afmetingen mm / gewicht
Water uitgifte / stoom uitgifte

H 511 x B 590 x D 514 / 53 kg
1/2

Cups capaciteit

35 cups Ø 65

Boiler capaciteit

5,5 l

Boiler weerstand

3.200 W

Stroom aansluiting

380-415 V 3N 50/60 HZ / 220-240 V 1N 50/60 HZ

Water aansluiting

3/8"F

3 Groeps
Afmetingen mm / gewicht
Water uitgifte / Stoom uitgifte

H 511 x B 965 x D 514 / 77 kg
1/2

Cups capaciteit

60 cups Ø 65

Boiler capaciteit

17,5 l

Boiler weerstand
Stroom aansluiting
Water aansluiting

4.200 W
380-415 V 3N 50/60 HZ / 220-240 V 1N 50/60 HZ
3/8"F

Gala
De meest betrouwbare pistonmachine

Aanpasbaar op maat
Het selectie paneel
kan op maat
worden gemaakt
met afbeeldingen
en berichten om de
machine een
persoonlijk
identiteit te geven
van degene die deze
eenvoudige, maar
stijlvolle en
gebruiksvriendelijke
machine kiest

Ergonomische
filter houder

roestvrijstaal stoom uitloop
met rubber

Nieuwe B16 met
aanpasbare kleur
statisch pre-brewing voor de zijkanten

Membraan push-knoppen aanpasbaar
Met led-indicatie

Espresso van excellentie
De nieuwe B16 groep met statisch pre-brewing biedt de garantie van hoogwaardige espresso koffie. Met
een betaalbare prijs en ongelooflijke smaak, de Gala-lijn weet hoe te voldoen aan de belangrijkste
behoeften.

Het assortiment voor elke smaak
Wat de behoefte ook is , er is een Gala om aan uw eisen te voldoen.
Het assortiment bestaat uit : standaard of lang kopje (met intrekbare bekerdragers) met 1,2 of 3
groepen, en een 2 groep standaard compact. Op deze manier kunnen we op de best mogelijke manier
voldoen aan de behoefte van een continue ontwikkelde markt.

Perfect op elke plaats
Met stijlvolle, moderne lijnen en in een elegante ijswitte kleur, is Gala de perfecte machine voor elke
plek. Het ergonomische ontwerp van de filter houdende greep garandeer optimaal gebruikers gemak.

Betrouwbaar
Na verloop van tijd dankzij het gebruik van alom geteste en goedgekeurde technologieën, garandeert het
Gala assortiment ook op de lange termijn hoge prestaties en zorgt altijd voor maximale productiviteit.
Gemakkelijk te reinigen
Van de platte oppervlakken garanderen een eenvoudige, snelle reiniging, terwijl het gewone onderhoud is
eenvoudig gemaakt dankzij de eenvoudige verwijdering van de buitenste schil en de opstelling van de
componenten.
Milieuvriendelijk
de keuze van materialen en de naleving van de RoHS-en AEEA-regelgeving garanderen een volledige
naleving van de hoogste normen op het gebied van recycling en milieubescherming.

