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CAFIZA CAFÈ SPRAYZ
Cafiza® 900g Rengjøringspulver er en integrert del av vedlikeholdet
på espressomaskiner. Formulert for maks oppløselighet og dertil
enkelt renhold. Cafiza® er spesifikt designet for effektiv behandling
av gruppehoder og back-flush-prosessen. Anbefales til daglig
rengjøring av profesjonelle espressomaskiner.

Et plantebasert rensemiddel til alle overflater. Cafe Sprayz kommer
i en praktisk sprayflaske og inneholder 450 ml. Café Sprayz kan
brukes direkte på disken, på kaffeutstyr, og alle andre steder hvor
kaffen har satt uønskede spor. Den fjerner kaffefett og flekker veldig
enkelt – bare spray og tørk av.

GRINDZ RINZA
Verdens første og eneste produkt for rengjøring av kaffekverner.
Grindz™ er en oppfinnelse som ble patentert i 2005. Produktet er
naturlig og basert på hvete, formet som kaffebønner. Grindz™
fjerner raskt og effektivt gamle kafferester og uønskede aromaer
som sitter igjen i kvernverket og veggene inne i kaffekvernen.
Forutsetter ingen demontering av kvernen, Grindz™ kan simpelthen
kjøres gjennom maskinen som om det er kaffe.

Rinza® Rengjøringsmiddel mot melkebakterier er spesifikt designet
for bruk på melkesteamere på kaffe- og espressomaskiner. Som en
integrert del av den daglige rengjøringen, fjerner Rinza®
melkerester som kan bygge seg opp på steamrør, ventiler og
slanger. Som skapt for både manuelle og automatiske maskiner:
Rinza® gir brukeren en allsidig og effektiv løsning for
rengjøringsprosedyren.

TABZ WIPZ
Tabz™ Tabletter er spesifikt designet for å tilby
funksjonalitet gjennom sin ett-trinnsmodell for rengjøring av
kafftraktere og kanner. Gjennom å kjøre en
bryggesyklus med en Tabz™ tablett i filterholderen, vil både
filterholderen og kannen bli rengjort. Tabz™ kan forøvrig benyttes
på alle former for kafferelaterte rester, så lenge det blandes med
vann. Som en tilleggsfunksjon inneholder Tabz™ en blå farge, en
hjelpende hånd i travle omgivelser.

Wipz™ våtservietter er fuktige, luktfrie og spesifikt
designet for trygt å fjerne melke- og kafferester på alt fra
kaffeutstyr (f.eks. steamrør, bønnebeholdere og bryggehåndtak) til
serveringsdisken i et kafémiljø. De myke og holdbare klutene er
pakket i fleksibel film, med en brukervennlig lukkemekanisme slik
at produktet holder seg ferskt. Det er 100 servietter i hver pakke.

