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• Vytváří koncentrát na přípravu kávy nebo čaje 
za studena v domácích podmínkách pomalým 
luhováním ve studené vodě po dobu 12-24 hodin
Vytváří bohatou, jemnou a vyváženou kávu za studena, 
která je méně kyselá a chutná méně hořce než horká 
nebo ledová káva

• Elegantní, moderní, vestavěný kohoutek 
z nerezové oceli 
Umožňuje snadné nalévání koncentrátu z luhování 
za studena z ledničky
Snadno se používá, nalévá a čistí

• Hliníkové držadlo k přenášení 
Pohodlně a snadno se nosí, díky čemuž si vychutnáte 
kávu luhovanou za studena, kdekoliv jste

• Luhovač z nerezové oceli pro opakované použití, 
označené ukazateli úrovně naplnění
Různorodost a přizpůsobení luhování

• Moderní, kompaktní design s malou stopou, 
komponenty ze skla a nerezové oceli
Snadno se čistí a ideálně se hodí do jakékoliv lednice 
nebo na jakoukoliv pracovní desku
Skleněná nádoba na luhování je navržena pro chuť 
a aroma, které milujete
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STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skleněná nádoba na luhování včetně 
kohoutku a držadla k přenášení
Vytvoří se cca 840 ml kávového koncentrátu.
Sklo omezuje přenos chuti mezi různými 
typy nápojů. 
Kohoutek pro snadné nalévání pouhým 
otočením vám umožňuje rozlévat 
koncentrát a nabírat ho z lednice. 
Nádoba je vyrobena ze skla a kohoutek 
z nerezové oceli. 
Krycí lišta je vyrobena z broušené nerezové 
oceli a rukojeť z hliníku.

Víko luhovače a vnější víko
Víko z nerezové oceli pomáhá udržet studený 
nápoj jak čerstvý, tak čistý.

Luhovač z nerezové oceli a rukojeť luhovače
Luhovač pro opakované použití s velmi jemným 
sítkem je navržen pro jemnější šálek. Tento 
luhovač z nerezové oceli omezuje přenos chuti 
mezi různými typy nápojů.
Označen ukazateli úrovně naplnění, aby se 
během procesu luhování předešlo odhadování.

*  Kávovar na přípravu kávy za studena lze také použít k přípravě čajového koncentrátu (přibližně 960-1020 ml).  
Čaj luhovaný za studena se luhuje ve studené vodě po dobu 6-12 hodin.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Porce 14
Materiál konstrukce Komponenty ze skla a nerezové oceli
Rozměry výrobku V × Š × H 17,5 x 17,8 x 20,3 cm
Rozměry balení V × Š × H 26,2 x 25,4 x 23,1 cm
Rozměry balení Masterpack V × Š × H 28,7 x 47,5 x 26,9 cm
Hmotnost výrobku 2,5 kg
Hmotnost včetně balení 2,9 kg
Hmotnost včetně balení Masterpack 6,4 kg
Masterpack 2 kusy
Země původu Čína

REFERENCE BARVY EAN KÓD EAN kód pro Masterpack (2 kusy)
5KCM4212SX BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL 5413184900830 5413184900960

Co je káva připravená luhováním za studena?*
Káva luhovaná za studena se pomalu luhuje ve studené vodě k vytvoření jemnější, vyvážené chuti. 
Na rozdíl od ledové kávy, což je horká káva nalitá na led, se v metodě luhování za studena neaplikuje žádné teplo. 
60 ml koncentrátu smíchejte se 180 ml studené vody nebo mléka. Přidejte led/sladidla podle chuti.
Doporučuje se použít poměr vody/mléka 1:3 (1 díl kávového koncentrátu na 3 díly vody nebo mléka). 


