


A KÁVÉZÁS JÖVŐJE.
A 21. század baristája.

AUTENTIKUS KÁVÉHÁZI BARISTA 
ÉLMÉNY EGY ÉRINTÉSRE BÁRHOL, 

BÁRMIKOR.



https://www.youtube.com/watch?v=DPq8ndUnSOg


TÖKÉLETES IRODAI MEGOLDÁS
A MUNKAHELY EGYIK FŐ MOZGATÓJA A KÁVÉ. 

Az irodai kávé ereje a legfőbb mozgatórugó, ha 

megkérdeznénk a munkavállalókat, hogy mit 

szeretnének az irodába, többségük listáján előkelő 

helyen a jó kávé szerepelne.

TopBrewer prémium kávéélményt kínál, de ennél 

sokkal több amit képvisel:

• Wow faktor, 

• kreatív ötletek találkozási pontja,

• cég presztízs értékének növelése.



BEILLESZKEDIK BÁRHOVA
A LEGJOBB MUNKATÁRS.



QBE - LONDON

BRIT INSURANCE - LONDON

C+P - BREIDENBACH

INVESTEC - LONDON



BEILLESZKEDIK BÁRHOVA
DIZÁJN ÉS STÍLUS

A TopBrewer moduláris és flexibilis 

kialakítása könnyen beleillik bármilyen térbe, 

kompromisszumok nélkül.

A kávégép 99%-a a felszín alatt rejlik, hogy 

helytakarékos és csendes legyen.



BEILLESZKEDIK BÁRHOVA
EGYÉNI STÍLUS 

STAINLESS STEEL BRASS POLISHED STEEL MATT BLACK



Barista kávé sorban állas nélkül

A TopBrewer prémium minőségű kávét készít. Az ultragyors őrlőknek és a főzőegység-mechanikának köszönhetően, 
egy másodperc múlva készülhet a következő kávé.

Érintés nélküli vezérlés

A TopBrewer alkalmazás segítségével testre szabhatja és elkészítheti kedvenc italát a gép megérintése nélkül is. 
Érintés nélküli megrendeléssel és opcionális érintés-mentes fizetés.

Fenntartható tervezés

A TopBrewer 75% -ban újrahasznosítható anyagokból, kiváló minőségű rozsdamentes acélból és alumíniumból 
készül. Speciálisan kifejlesztett környezetbarát fűtési rendszernek köszönhetően nincs várakozás idő a két ital 
között, így energiahatékony.

MIÉRT JÓ BEFEKTETÉS A TOPBREWER?



CoffeeCloud rendszer

A CoffeeCloud az első valós idejű adatokkal dolgozó managementrendszer a TopBrewerhez. Segítségével 
könnyedén biztosítható a készülék 0-24 órás működése. Lekérhetőek a fogyasztási adatok, de előre jelzi a 
fogyást és az esetleges meghibásodásokat is, így a kávé utánrendelés és a kötelező szervizek ütemezése 
végtelenül leegyszerűsödik. 

MIÉRT JÓ BEFEKTETÉS A TOPBREWER?

Könnyű kezelhetőség és működtetés nap mint nap

Értesítéseket kap emailben vagy az applikációban a kávébab újra töltéséhez vagy a zaccgyűjtő kiürítéséhez. Okos 
eszközön, iPad-en kezelhető az automatikus tisztítás és fertőtlenítés minden nap.



HORECA, AHOL A VENDÉGEK AZ ELSŐK.

A stílusos kávézó vagy letisztult pékség, 
reggelizőhely, a Scanomat TopBrewer
minden környezetbe remekül illeszkedik. 
Vásárlóit lenyűgözi az élmény, a 
prámium kávé remek íze, mely 
hattyúnyak csapon keresztül érkezik a 
csészébe. Vendégei visszajárnak és 
garantáltan beszélni fognak róla.

• automatikus tisztítás, 
• értesítések (feltöltés, tisztítás),
• fogyazstás folyamatos nyomon

követése Coffeecloud rendszerben 
távolról

TOPBREWER A VENDÉGLÁTÁSBAN

„Az új vásárlók első reakciója a WOW”







A Scanomat termékei többféle 
megoldást is kínálnak a kávé mellett. 
TopWater, víz és TopJuicer, frissítő 
italok, hogy magas minőségű 
szolgáltatást nyújtsanak vendégeiknek 
a nap minden szakaszában.

TOPBREWER A VENDÉGLÁTÁSBAN

A TopBrewer prémium kávé 
bevezetése a szálloda, étterem bárjába, 
a reggeli mellé nagyszerű módja a 
vendégek helyi fogyasztásának 
ösztönzésére. Kínáljon magasabb 
szolgáltatási színvonalat, mint 
versenytársai.





https://www.youtube.com/watch?v=hgLlPgbggQM


Alapanyag fogyás

Kövesse nyomon vendégei mit és mikor fogyasztanak. Tervezzen előre alapanyagkészlettel, valós adatok és 
előrejelzések alapján. A kávégép kialakításának köszönhetően a lehető legkevesebb a selejt mennyisége.

Értesítések

A CoffeeCloud rendszer e-mailes és push up értesítésekkel figyelmeztet, ha konkrét események történnek. 

Automatikus tisztítás

TopBrewer tisztítása automatikus, elindításához a napi tisztítótabletta és iPad szükséges. A tejcsöveket minden kávé 
készítés után átöblíti a rendszer, így minimalizálva a vegyi anyagok használatát és ezzel lerövidítve a napi tisztítási 
rutint.

Barista kávé sorban állas nélkül

A TopBrewer prémium minőségű kávét készít. Az ultragyors őrlőknek és a főzőegység-mechanikának 
köszönhetően, egy másodperc múlva készülhet a következő kávé.

MIÉRT JÓ BEFEKTETÉS A TOPBREWER?



TopBrewer gép kezeléséhez nem 
szükséges dedikált személyzet 

MIÉRT JÓ BEFEKTETÉS A TOPBREWER?

Folyamatos, kiegyensúlyozott 
minőség – az első beállítástól

Versenyképes alapanyagár

Alacsony üzemeltetési költség

Magas vendégszámra optimalizált 
teljesítmény



A STILUSOS VENDÉGLÁTÓ

Kávé mindenkinek személyre szabva, pont 
ahogyan szereti.

KÁVÉÉLMÉNY A VISSZAJÁRÓ VENDÉGEKNEK 

Egyedi receptúra, kávé és tejválasztási 
lehetőség.

Formabontó design, mely minden térbe 
illeszkedik.

iOS és Android platform támogatás a sajtás
eszközről való rendeléshez.



KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉS

SumUp és Nexudus rendszertámogatás

Naplózható, könnyű elszámolás, készpénzmentesen

Bankfüggetlen szolgáltatók



https://www.youtube.com/watch?v=13De4UH003c


A MOBILIZÁLT BARISTA.

TOPBREWER PRO MOBIL



TOPBREWER PRO MOBIL

• 400 – 500 ital / nap teljesítmény

• 2 őrlő

• 2 különböző ízvilágú kávé  együttes használata

• 2 különböző tej együttes használata

• 2 x 10l víztartály







AMOKKA KÁVÉ

A Scanomat az AMOKKA kávépörkölőivel közösen, már 1998 óta biztosít kimagasló minőségű, 

fenntartható kávét azoknak, akik kompromisszummentesen élvezik minden csésze kávé 

elfogyasztását. A kávé útja meglehetősen rövid a termelőktől a TopBrewer kávéfőzők őrlőjéig. 

Így több mint fenntartható a beszerzés, és visszaforgatható valóban a termelés helyszínén. 



Az AMOKKA büszke rá, hogy kávéit 

100%-ban a termelőktől szerzi be, a 

világ 5 pontjáról: NICARAGUA, BRAZIL, 

ETHIOPIA, PERU, NEPAL.

A közvetlen beszerzésnek köszönhetően 

ezeknél a farmereknél a környezet 

pusztítása nélkül zajlik a kávé termelése, 

a FairTrade fölötti felvásárlási ár pedig 

közvetlenül náluk hasznosul. Ezzel 

biztosítja az AMOKKA az etikus 

gazdálkodást, és a kávé kimagasló, 

ugyanakkor egyenletes minőségét. 

FAIRTRADE KÁVÉ



A kávé a termelőktől közvetlenül az AMOKKA saját 
pörkölőibe kerül, ahol az elmúlt 20 évben tökéletesre 
fejlesztették a pörkölési folyamat minden lépését. 

A saját pörkölés előnye, hogy a kávé már a pörkölést 
követő másnap aromazárral ellátva úton van a világ 
bármely pontjára, így a kávé frissebb, mint bármelyik a 
piacon.

KÖZÖSSÉGBŐL KÖZÖSSÉGBE, MÁR MÁSNAP

Célunk, a világon az első átlátható pörkölő, hiszen 
digitálisan nyomon követhető a termelőtől a csészéig a 
kávé útja. A kávézacskón lévő QR-kód leolvasásával 
hozzáférhet a származási és pörkölési adatokhoz.



FEDEZZE FEL KÁVÉ ÍZÉT AZ AMOKKA® COFFEE SEGÍTSÉGÉVEL

Az Amokka® Coffee iránytű segítségével 
megkönnyítjük a választást, hogy megtudja, 
melyik kávénk áll legközelebb az Ön ízléséhez. 

Az iránytű megmutatja, hogy a kávé íze intenzív 
vagy enyhe, gyümölcsös vagy pörkölt.



FEDEZZE FEL AMOKKA KÁVÉKÍNÁLATUNKAT



Kávé csomagolásának mérete csökkent 

– így évente több tonna műanyag 

takarítható meg

Kávédobozok újrahasznosított papírból 

készülnek, a szállítási helyigényük 40%-

kal csökkentett,

ÉVENTE MÉG KEVESEBB MŰANYAG



A TopBrewer rendszer moduláris felépítéséből fakadóan 
nagyon egyszerű és gyors a hibaelhárítás. 

CoffeeCloud rendszeren keresztül meghibásodás esetén 
a szervízes kolléga már távolról diagnosztizálja a 
problémát, ezzel is lerövidítve a szolgáltatásból kiesett 
időt.

Rugalmas és gyors szervízcsapatunk az ország egész 
területén és külföldön is.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS
GYORS, MEGBÍZHATÓ





CoffeeCloud

A CoffeeCloud az első valós idejű adatokkal dolgozó management rendszer a TopBrewerhez. 

Segítségével könnyedén biztosítható a készülék 0-24 órás működése. Lekérhetőek a fogyasztási 

adatok, de előre jelzi a fogyást és az esetleges meghibásodásokat is, így a kávé utánrendelés és a 

kötelező szervizek ütemezése végtelenül leegyszerűsödik.  Multi-platformon használható, így az 

adatok telefonján és tabletjén egyaránt elérhetőek.

Nem szükséges az állandó felügyelet, hiszen a CoffeeCloud értesítést küld eszközeire, ha szükség 

van a feltöltésre.



A kávézás még sosem volt ilyen automatizált. Köszönhetően a díjnyertes 

TopBrewer applikácóinak, már Apple Watch-ról is elkészítheti kávéját, 

így mire a TopBrewer Scanomat géphez érkezik, már kész is kedvence. 

Választhat az előre programozott italok közül, de lementheti sajátját is: a 

QuickBrew gombot megnyomva szokásos kávéja el is készül. Ilyen 

egyszerű. Az applikáció ingyenes, így minden munkatársa, vagy 

vendége magára szabhatja kávéházi élményét.

A világ első okosóráról is 
vezérelhető kávéfőzője.



• 200 – 250 ital / nap teljesítmény

• 1 őrlő

• 1 ízvilágú kávé használatát teszi 
lehetővé

• 45 l / óra hideg - szobahőmérsékletű  
víz 

• forró és szódavíz modullal 
opcionálisan kiegészíthető

• 400 – 500 ital / nap teljesítmény

• 2 őrlő

• 2 különböző ízvilágú kávé 
használata egyszerre

• forró csokoládé modullal is 
kiegészíthető

• 45 l / óra hideg - szobahőmérsékletű  
víz

• forró és szódavíz modullal 
opcionálisan kiegészíthető

TOPBREWER COMPACTTOPBREWER PRO



TOPWATER

Opcionális kiegészítő a TopBrewer - Compact, és - Pro 
rendszerekhez

Saját hattyúnyakkal és iPad vezérléssel telepítve

Hideg, szobahőmérsékletű, szóda és forróvíz 
funkcióval

45 l / óra kapacitással

Scanomat TopWater önálló egységként mindig friss és 
hűtött, mentes – és széndioxiddal dúsított, szűrt vizet 
biztosít. Az stílusos és minimalistahattyúnyak csap 
kialakítása önmagában vagy meglévő TopBrewer gépekkel 
is remekül illeszkedik minden térbe.



TOPJUICER

Gyümölcslé - TopBrewer dizájnnal

3 típusú juice ital, széndioxidmentes és dúsított szűrt víz

Saját hattyúnyakkal és iPad vezérléssel telepítve

225 ital / óra kapacitással

A Scanomat TopJuicer minimalista, letisztult hattyúnyakból 
igény szerinti egészséges italokat kínál. Gyümölcslevek és 
ízesített vizek természetes kivonatokból készülnek, mesterséges 
összetevők nélkül. Nagyszerű íz, alacsony kalóriatartalom és-
cukortartalom, kompromisszumok nélkül. Minden ital 
elkészíthető széndioxiddal dúsított és mentes, hideg és 
szobahőmérsékletű vízből.



TOPJUICER ÉS TOPWATER 
A KÖRNYEZETTUDATOS MEGOLDÁS

Nincs egyszer használatos műanyagfelhasználás 

Scanomat TopBrewer termékei 75%-ban újrahasznosítható anyagokból készülnek

Scanomat termékek minden részletét úgy tervezték, hogy a lehető leghatékonyabb, technológiailag 
legfejlettebb és ökológiailag fenntartható legyen.



AKIK MÁR A SCANOMAT TOPBREWER 
MELLETT DÖNTÖTTEK





TECHNOLIVING SHOWROOM

HILLSIDE IRODAHÁZ

1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 55.

+36 30 153 84 70

HILLSIDE@TECHNOLIVING.HU

H-SZ 10-19 ÓRA


