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CAFÈ SPRAYZ

Et plantebaseret rensemiddel til alle overflader. Café Sprayz 
kommer i en praktisk sprayflaske og indeholder 450 ml. Café 
Sprayz kan bruges direkte på disken, på kaffeudstyr, og alle andre 
steder hvor kaffen har sat uønskede spor. Den fjerner kaffefedt og 
flækker utroligt enkelt – bare spray og tør af. 

RINZA

Rinza® rengøringsmiddel mod mælkebakterier er specifikt designet 
til brug på steamarme på espressomaskiner. Som en integreret del 
af den daglige rengøring, fjerner Rinza®  mælkerester som kan 
hobe sig op i steamarme, ventiler og slanger. Produktet egner sig 
også godt til at rengøre mælkekander og andet udstyr i stål, der er i 
kontakt med mælk.

TABZ

Tabz™ tabletter er designet specifikt for at tilbyde funktionalitet 
gennem sit et-trins-system for rengøring af kaffemaskiner og 

kaffekander. Ved at køre en bryggecyklus med Tabz™ tabletter i 
filterholderen, vil både filterholderen og kanden blive rengjort på 

samme tid. Tabz™ kan i øvrigt benyttes på alle former for 
kafferelaterede rester, så længe de blandes med vand. Som en 

hjælpende hånd i travle omgivelser, er tabletterne tilsat en blå farve.

GRINDZ

Dette produkt er designet for regelmæssig rengøring af kaffekværne 
og espressokværne. Produktet er naturligt og baseret på hvede, og 
tabletterne er formet som kaffebønner. Grindz™  fjerner hurtigt og 
effektivt gamle kafferester og uønskede partikler, som sidder fast i 
kværnværket og på indersiden af kaffekværnen. Forudsætter ingen 
demontering af kværnen, Grindz™  kan simpelthen køres igennem 

maskinen, som var det kaffe

CAFIZA

Cafiza® 900g rengøringspulver er en integreret del af den daglige 
vedligeholdelse af espressomaskiner. Fremstillet for maksimal 

opløselighed og enkelt renhold. Cafiza® er specifikt designet til 
back-flush processen og effektiv rengøring af gruppehoveder. 

Anbefales til daglig rengøring af professionelle espressomaskiner.

WIPZ

Wipz™ vådservietter er fugtige, lugtfrie og specifikt designet for at 
trygt fjerne mælke- og kafferester på alt fra kaffeudstyr (f.eks. 
steamarrme, bønnebeholdere og bryggehåndtag) til 
serveringsdisken i et cafémiljø. De bløde og holdbare servietter er 
pakket i en fleksibel film, med en brugervenlig lukkemekanisme 
sådan at produktet holder sig fugtigt. Der er 100 servietter i hver 
pakke.


