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En fråga om erfarenhet

En fråga om erfarenhet
N&W har utvecklat och tillverkat dryckesautomater för företags- och
cateringsektorn under många år och levererar till över 100 länder. Vi har
blivit marknadsledande genom att i hög grad investera i forskning och
utveckling samt tack vare vår mångåriga erfarenhet av teknik och tillverkning
i kombination med ett stort engagemang för innovation och design.

N&W HoReCa-produkter utvecklas och tillverkas enligt processer som följer
två internationellt erkända standarder, en för kvalitet (UNI EN ISO
9001:2008) och en för miljö (UNI EN ISO 14001:2004). N&W arbetar för
att erbjuda förstklassiga produkter av högsta kvalitet och att alla våra
anläggningar kvalitetscertifierats är ett bevis på detta avsevärda
engagemang. När det gäller miljön har vi på N&W alltid varit noga med hur
våra produkter och processer påverkar miljön och vi har alltid strävat efter
att hålla det på lägsta möjliga nivå.

En annan viktig certifiering har N&W fått av IMQ, Istituto Italiano del
Marchio di Qualità (italienska institutet för kvalitetsvarumärken).
Certifieringen säkerställer att alla N&W-produkter uppfyller
säkerhetsstandarderna för maskiner för såväl hem som företag.
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NECTA IS A BRAND OF 



Korinto – allt du kan önska dig
Kompakt, lättanvänd och mycket mångsidig - Korinto har allt.
Nectas över 40 år långa erfarenhet har lett fram till Korinto -
en superautomat för varma drycker med komponenter av högsta
kvalitet i robusta material som gör att den klarar av hög
belastning.

Den eleganta designen och det mycket användarvänliga
gränssnittet gör att Korinto passar perfekt i alla möjliga miljöer,
till exempel hotell, bed & breakfast, klubbhus, restauranger
osv. Specialmodeller med möjlighet att göra två koppar kaffe
samtidigt har utvecklats för barer och kaféer.

Som en del av N&W:s långa tradition av att skapa de allra
bästa lösningarna för mat och dryck innehåller Korinto
avancerad teknik. Det innebär att den fungerar exceptionellt
bra, ger utmärkt dryckeskvalitet och är lätt att använda.

Överlägsen teknik som
uppfyller alla behov
Om det är något stilfullt och avancerat
du är ute efter så är Korinto svaret.
Necta har utvecklat, utformat och
använt olika tekniker för att skapa en
perfekt dryck av hög kvalitet och som
passar alla olika smaker.
Espresso
Tack vare den patenterade kaffegruppen,
den volymetriska doseraren och
extraheringen som sker enligt
parametrarna för den bästa italienska
espresson erbjuder Korinto ett unikt
kaffe tillsammans med en rad andra
utsökta drycker.
Färskbryggt
Sigma-bryggaren (patenterad) ger
garanterat drycker av högsta kvalitet
tack vare den höga extraheringen av
kaffe och te.
Snabbt
Blandarna skapar en förstklassig dryck
med bra emulsion och perfekt crema.

Korinto - enkel och elegant
Korintos enkla och tydliga display som
hjälper användaren att välja sin
favoritdryck och den stora panelen gör
att det är mycket lätt att använda
maskinen. Den är också kompakt,
vilket gör den lätt att placera och flytta
och den innehåller en meny av upp till
åtta olika drycker.

Lätt att underhålla och rengöra
Korintos system för rengöring och underhåll är
enkelheten själv. Optimeringen av blandarens delar
(endast tre komponenter), damminsuget via en liten
inbyggd låda samt dammledaren gör att det går snabbt
och lätt att rengöra automaten. Dessutom är det lätt att
ta bort blandarna och bryggenheterna med hjälp av det
grönfärgade frisläppningssystemet.

Tillbehör
Eftersom alla våra kunders olika behov måste uppfyllas
har vi tagit fram ett sortiment av tillbehör, bland annat:

· Superutrustad basenhet med behållare för avfall i fast eller
flytande form plus hållare för koppar/socker/mixerskedar

· Betalningssystemmodul 
· Kopphållarmodul
· Koppvärmare
· Vattenfilterkit

Espresso Instant

Drycker i sortimentet
ES+1IN*             Dubbel espresso
                            Americano
                            Caffé macchiato
                            Cappuccino
                            Café au lait
                            Caffé latte 
                            Hett vatten

ES+2IN*               Espresso
                            Americano
                            Caffè latte
                            Cappuccino
                            Mockakaffe
                            Choklad
                            Chokladmjölk
                            Hett vatten

Produktion        70 espresso
per timme          60 cappuccino
                            100 choklad
                            10 liter hett vatten

Ingrediens-          Kaffebönor 1,4 kg
kapacitet             eller 1,0 kg (ES+2IN)
                            Skummjölks-pulver 0,75 kg
                            Choklad 1,5 kg
                            (endast ES+2IN-versionen)

Vikt                      32 kg

Uppskattat antal 
koppar kaffe före påfyllning
100 koppar (ES+1IN), 100 koppar
(ES + 2IN and 100 koppar (ES+2IN)

*Available with Fresh Milk option

Drycker                  Espresso
i sortimentet           Americano
                                Café au lait
                                Café latte
                                Cappuccino
                                Mockakaffe
                                Choklad
                                Hett vatten

Produktion            120 koppar
per timme             80 cappuccino
                                100 choklad
                                31 liter hett vatten

Ingrediens-              Snabbkaffe 0,65 kg
kapacitet                 Skummjölks-
                                pulver 0,75 kg 
                                Choklad 1,8 kg

Vikt                          30 kg

Uppskattat antal 
koppar kaffe före påfyllning
400 koppar

Färskbryggt

Drycker i sortimentet
Kaffeversion          Svart filterkaffe
                            Café au lait
                            Caffè latte
                            Kanna svart kaffe
                            Cappuccino
                            Mockakaffe
                            Choklad
                            Hett vatten

Teversion            Espresso
                            Americano
                            Café au lait
                            Cappuccino
                            Svart te
                            Starkt svart te
                            Vitt te
                            Hett vatten

Produktion         150 koppar
per timme           80 cappuccino
                            100 choklad
                            31 liter hett vatten

Ingrediens-          Malet kaffe 0,9 kg
kapacitet             Färskbryggt te 1,0 kg
                            Snabbkaffe 0,65 kg
                            Skummjölks-
                            pulver 0,75 kg
                            Choklad 1,8 kg

Vikt                      35 kg

Uppskattat antal 
koppar kaffe före påfyllning
400 koppar

•  Vi var de första inom branschen
att certifieras enligt ISO 14OO1

•  Vi ligger i framkant när det gäller
kostnadseffektiva och miljövänliga
produktionsprocesser

•  Avex 2OO7 Awards, pris för bästa
hållbarhet

•  Vending Paris 2OO8 Awards, pris
för mest hållbara utveckling för
miljön

•  Vi använder livscykeldesign för
våra produkter

•  Vi följer ett strikt system för
miljöhantering

•  Vi utför produktlivscykelanalyser 

•  Vi är en stolt medlem av 
EMP-kommittén


