


Coffee.
Water.
Juice.

A Scanomat italmegoldások kombináltan kínálják 
a személyre szabott, emberközpontú és okos 

élményt, nagyszerű ízzel a legújabb 
érintésmentes technológiával.



A TopBrewer okostelefonos használatra és a közös érintkezési pontok csökkentésére lett 
tervezve, hogy érintésmentes és biztonságos prémium kávéélményt nyújtson, a mai 
kávéfogyasztók igényeinek teljes mértékben megfelelve.

Személyre szabott frissen főzött kávé  

Frissen pörkölt Amokka® kávé

Érintésmentes technológia

Intelligens felügyelet a CoffeeCloud segítségével 

80%-ban újrahasznosított acélból készül

Egyedülállóan illeszkedik bármilyen térbe

Minimális helyigény. 
Maximális biztonság.



Személyre szabhatja kedvenc 
kávéját - érintésmentes 
rendelés
A TopBrewer App iOS és Android
alkalmazással könnyedén elkészítheti 
és személyre szabhatja kávéját. 

Kávéját legközelebb is az Ön által 
kiválasztott módon készíti el - a 
TopBrewer ugyanúgy, mint 
bármikor előtte.



 Adobe

Helyszín: London
Tervező: Gensler
Telepítés év: 2017
Gépek 7 TopBrewer Pro
Munkavállalók: 750-1000

Az Adobe olyan teret akart létrehozni, 
amely ösztönzi a spontán 
együttműködést és a társadalmi 
interakciót.
7 TopBrewer kávéfőzőt telepítettek, 
hogy lehetővé tegyék a véletlenszerű 
beszélgetések létrejöttét, a barista 
minőségű kávézás élményének 
biztosítását a munkatársak és a 
vendégek számára.

Azért választottuk a TopBrewer-t, mert az 
együttműködést szem előtt tartva terveztük 
és jól illeszkedik a "harmadik tér" ethoszához.

Adobe Site Operations Manager



Minőség könnyedén
A TopBrewer ízletes eszpresszót vagy kávé italt készít a 
minőség csökkenése nélkül. A fejlett rozsdamentes 
acélból készült őrlőnek és a főzőmechanizmusnak 
köszönhetően a főzési műveletek közötti időkiesés 
minimális.

A TopBrewer a világ leginkább fenntartható módon 
tervezett kereskedelmi kávéfőzője. Újrahasznosítható 
anyagok felhasználásával készült, hogy tartós és hosszú 
élettartamú legyen. Energiatakarékos és környezetbarát.

Az ikonikus TopBrewer hattyúnyak csap minden ital után 
friss vízzel öblíti át a rendszer, így megtisztítva a tej- és 
kávécsöveket a maradéktól, lerövidítve a napi tisztítási 
rutint és minimalizálva a vegyszerek használatát. 



Válasszon a különböző kávékülönlegességek közül, amelyek mindegyike 
frissen pörkölt kávébabból készül és készítse el kedvenc italát. Frissítse fel 

magát szénsavmentes vagy szénsavas vízzel. Melegítse fel magát egy 
csésze teához gőzölgő vízzel vagy forró tejjel. 

A lehetőségek tárháza végtelen. 

Maximális választék

Espresso

Chocolate

CappuccinoDouble
Espresso

Macchiato Caffè LatteCoffee

MochaTea Warm/Cold
Milk

Flat White

Sparkling 
Water

Cold
Water

Hot/Steaming
Water



A TopBrewer Pro falra, minimális 
szekrény beépítéssel került 
beépítésre, ebbe a közös 

irodahelyiségbe. 
OFFICE CLUB.Koppenhága

A tervezés 
szabadsága
A TopBrewer egyedülálló módon illeszkedik 
bármilyen térbe. Könnyedén áll önmagában 
vagy integrálható a beépített bútorokba, akár 
egy meglévő környezet részeként is. A pult 
alatti kialakítással és a minimális 
helyigénnyel büszkék vagyunk arra, hogy 
olyan kávégépet készítünk, amely 
feltűnésmentesen illeszkedik bármilyen 
szépen kialakított környezetbe.

Szeretnénk segíteni és a lehető legjobban 
felkészíteni Önt, mint szakembert. 
Termékválasztónk és az előzetes telepítési 
útmutatónk segítségével bármilyen 
helyiséget könnyedén előkészíthet a 
TopBrewer számára. Útmutatóink 
tartalmazzák a kivágási, elektromos, 
vízvezeték- és szellőzési követelményeket. 

Forrásaink használatához látogasson el a 
scanomat.com szakemberek szekciójába..



Office Club

Helyszín: 

Telepítés éve: 
Gépek:
Kínálat: 

Copenhagen with 
3 Office Hubs 
2019
9 TopBrewers 
Kávé/CO2 víz

Az Office Club kezdettől fogva 
egyedi és exkluzív irodahelyiségeket 
és szolgáltatásokat kívánt létrehozni 
ügyfelei számára. 
Az Office Club számára a minőségi 
kávé biztosítása a helyiségeikben 
része volt annak az élménynek, 
amelyet kínálni kívántak. Kutatásaik 
során a csapat felfedezte a 
TopBrewer-t, és úgy találta, hogy az 
jól illeszkedik az általuk kialakítandó 
környezethez. És mivel az irodák 
számos kávézó közelében 
helyezkednek el, nem akarták, hogy 
az ügyfelek elhagyják az épületet, 
hogy megtalálják a tökéletes 
tejeskávéjukat.

Amikor a vendégek először használják a 
TopBrewer-t, az olyan szavak, mint a "Wow" 
és a "Milyen szép!" gyorsan megmutatják, 
mennyire elégedettek.

Lilou Linnet - COO, Office Club



A contactless self-service coffee 
machine with integrated payment 
is the way forward. 

For TopBrewer, we have enabled 
contactless payment through 
ScanomatPAY with the ability to 
pay via credit/debit card or smart 
devices through ApplePay and 
GooglePay. 

Providing a first-class premium, 
speciality beverage experience 
that is entirely self-service and 
economically viable has never 
been more straightforward with 
payments processed securely 
online.

Self-service 
with payment

Optimalizálja vállalkozását 
valós idejű adatokkal

A CoffeeCloud a világ legfejlettebb felhőalapú irányítási 
rendszere a kávégépek számára - a legmodernebb valós idejű 
adatokkal az Ön szervezete számára.

A CoffeeCloud alkalmazásként elérhető minden platformra a 
felületen egy pillantással hozzáférést biztosít a legfontosabb 
adatokhoz és diagnosztikához, lehetővé téve az innovatív és 
hatékony munkavégzést a szervezeten belül.

Az olyan egyszerű feladatokat, mint a gép feltöltése, közvetlenül 
a felelős személy intelligens eszközére küldi. Diagnosztikai 
jelentések fogadása és hibajelentések kezelése egyenesen a 
CoffeeCloudból. Megváltoztatja az üzletmenetét - és a 
kávégépek üzemeltetésének egészét.



400-500

2

Espresso és filter

9,5 másodperc

Friss tej - habkontrollal

Opcionális

Opcionális

Igen

Igen

6 különböző opció

208-240 V (10-30A) or 400 V (10-16A)

224x667x534mm

150-200

1

Espresso vagy filter

9,5 másodperc

Friss tej - habkontrollal

Opcionális

Opcionális

Igen

Igen

6 különböző opció

208-240 V (10-30A) or 400 V (10-16A)

185x663x530mm

Átlagos napi mennyiség

Örlők

Örlési metódus

Főzési idő

Tej - rendszer

Forró csokoládé

Szűrt CO2  és mentes víz

Gőzölgő forró víz

Érintésmentes vezérlés

Felületek/színek

Elektromosság

Méretek (WxHxD)

Átlagos napi mennyiség

Örlők

Örlési metódus

Főzési idő

Tej - rendszer

Forró csokoládé

Szűrt CO2  és mentes víz

Forró víz

Érintésmentes vezérlés

Felületek/színek

Elektromosság

Méretek (WxHxD)

TopBrewer Pro TopBrewer CompactSpecifikáció Specifikáció



Amokka® kávé pörkölve a TopBrewer számára

Az Amokka®  Nordic Roasters-nél a 
kávébabok és a környezet iránti 
legnagyobb tisztelettel és 
felelősséggel dolgozunk. 

Kávébabjainkat közvetlenül, 
gondosan kiválasztott 
partnerfarmokról szerezzük be 
világszerte az Impact Trade 
kezdeményezésünk keretében. 
Partnerséget kötünk a farmokkal a 
kávé minőségének javítása 
érdekében és a piaci érték felett 
fizetünk, hogy a farmereket konkrét 
projektekkel támogassuk, a 
mezőgazdasági felszerelésektől 
kezdve a földrengés utáni 
segélyezésen át az iskolai 
erőforrásokig.

Az Amokka® segítségével teljesen 
átlátható a kávé útja - a kávébabtól a 
csészéig.

Etikus forrásból származó és kézzel szedett kávé az Amokka®-tól

Kizárólag a TopBrewer számára pörkölt prémium kávé



Kövesse nyomon a 
kávé útját az 
Amokka® 
segítségével

Az Amokka® Nordic Roasters a az első olyan 
pörkölőüzem világszerte, amely a szedéstől a 
csészéig tartó digitális nyom - követéssel 
rendelkezik. 

Minden adat, amelynek eredete a kávébab, 
termesztés, fajta, feldolgozási mód, a 
pörkölőüzem mikor kapta meg a zöld kávébabot 
és hogyan pörkölték, elérhető a weboldalunkon.

A rendszerünkben minden egyes pörkölt 
kávétételhez adatokat tárolunk a következőktől 
kezdve a termelőktől a kávézacskó 
csomagolásáig. A TopBrewerbe töltött kávé 
nyomon követéséhez szkennelje be a dinamikus 
QR-kódot, amelyet a kávészacskó hátoldalán 
talál.

Kávék a  minden 
ízlésnek

Az Amokka® Nordic Roasters-nél mindig 
arra törekszünk, hogy a kávé fajták széles 
választékát kínáljuk. Hogy segítsünk 
Önnek megtalálni személyes kedvencét, 
vagy új ízeket kipróbálni, létrehoztuk a 
kávéiránytűt.

Ha megtalálta, hogy melyik kávéfélénk 
felel meg az Ön preferenciáinak, kérjük, ne 
feledje, hogy a kávé íze nem statikus. A 
kávé elkészítésének módjával 
befolyásolhatja az ízét - még a TopBrewer 
készüléken is beállíthatja a főzést, hogy az 
Ön által kedvelt kávéfőzetet kapja. 

Kávés iránytűnk megmutatja, hogy a kávé 
íze intenzív vagy enyhe, gyümölcsös vagy 
pörkölt. 



TopWater - 
Az egészséges 
hidratálás

TopBrewer vízadagolónk igény szerint 
tiszta BRITA® szűrt vizet kínál - 
buborékokkal vagy anélkül. 

Ez egy nagy kapacitású vízmegoldás, 
amely lehetővé teszi a közösség 
számára a feltöltődést és a hidratálást. 
Rugalmas, pult alatti kialakítás, hogy 
bármilyen térbe illeszkedjen, a 
rozsdamentes acélból pultra szerelt 
gombokkal vagy érintésmentes iPad 
vezérléssel.

Rugalmas kialakításával és nagy 
kapacitásával a TopWater minden 
munkakörnyezetben tökéletes 
vízmegoldást kínál.

A TopWater nagy rugalmasságot kínál az adagolásban és a tiszta kialakításban.



Mentes, buborékos
és gyümölcslevek

Egészséges italok, amelyek igény szerint 
elérhetőek a minimalista, elegáns 
gyümölcslé-adagolóból. A TopJuicer 
személyre szabott gyümölcsleveket és 
szűrt vizeket kínál iPaddel vagy érintés 
nélkül az alkalmazásunkból.

Minden ital készülhet szénsavas vagy 
mentes változatban. Keverjen össze és 
párosítson három gyümölcslevet a 
kínálatunkból. A hűtött szénsavmentes 
és szénsavas víz alapfelszereltség.

Minden ital természetes kivonatokból 
készült, mesterséges összetevők nélkül. 
Kevés kalória, kevés cukor - csak 
nagyszerű ízű italok, amelyek 
mindenkinek jó közérzetet biztosítanak.

Rendeljen érintésmentesen távolról a TopJuicer-rel.



R&D

Saját hardver- és 
szoftverfejlesztés

KÁVÉFŐZÉS

A kávébabokat teszteljük, hogy 
biztosítsuk a kiváló minőséget.

GYÁRTÁS
Termékeinket a 
központunkban 
gyártjuk

SAJÁT PÖRKÖLŐ ÜZEMÜNK

Friss kávét pörkölünk minden 
nap Kokkedalban

FRISSEN KÉSZÍTETT

Frissen készített 
kávé a TopBrewer-rel

FRISS KÁVÉ
Frissen pörkölt kávénk  egyenesen 

a pörkölőüzemből

ISNTALLÁLÁS
Technikusaink a helyszínen 
telepítik a TopBrewer-t

SZERVÍZ
Technikusaink és baristáink 
karbantartják és szervizelik a gépeinket.

Scanomat 
története
1981-ben a Scanomat vezérigazgatója, 
Kim Vibe-Petersen megtervezte a világ 
első teljesen automatikus kapucsínó 
gépét. Azóta a Scanomat innovatív, 
kiváló minőségű megoldásairól ismert. 
Ma a zászlóshajó termékünk - a 
forradalmi TopBrewer - megváltoztatja a 
kávézás élményét és világszerte útjára 
indít minket.

A Scanomat innovatív pult alatti 
kialakításával, stílusos hattyúnyakú 
csapjával és alkalmazásvezérlő 
technológiájával újragondolta a 
hagyományos kávégépet. A 
TopBrewer a mai kávérajongók 
igényeinek megfelelően tervezett, 
tökéletesen illeszkedik bármilyen 
környezetbe, a TopBrewer App 
érintésével prémium italok teljes 
választékát kínálja, hihetetlen ízzel és 
minőséggel.



Scanomat Hungary 

Technoliving Showroom

1123 Budapest, Alkotas street 55. 

Phone +36 30 153 8470 

scanomat@technoliving.hu 

www.technoliving.hu/scanomat

https://linktr.ee/scanomat_hu




