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TEKNOLOGI MØDER DESIGN

Med sin sans for detaljer, sit udsøgte design, sin 

perfekte belysning og uovertrufne ydeevne sætter 

Koro Prime fokus på den ideelle kaffepause.

Blide moderne linjer, perfekt afstemte materialer, 

blød belysning af front og sider, et stort grafisk 

display og baggrundsbelyste og trykfølsomme 

valgtaster gør, at denne kaffeautomat passer 

ind på alle moderne lokationer. 

En æstetisk nydelse og samtidig en uforlignelig 

teknisk standard - Koro Prime indeholder Nectas 

samlede teknik og erfaring og sikrer dermed, at alle 

kunders behov kan opfyldes. 

Banebrydende teknologi opfylder 

kundernes behov

Hvis man leder efter kvalitet og et varieret 

udbud af drikke, så er Koro Prime den 

rigtige løsning. Takket være de forskellige 

teknologier til tilberedning af drikke leverer 

Koro Prime et stort udvalg af lækre varme 

drikke af høj kvalitet.

Espresso

Den patenterede espressobrygger og den 

volumetriske dosering sammenholdt  med 

den korrekte ekstraktionstid gør, at Koro 

Prime leverer en fremragende kop espresso 

såvel som andre lækre kaffespecialiteter.

Nyt system til frisk mælk

Det nye supereffektive og automatiske 

system til håndtering af frisk mælk virker 

gennem en kombination af damp og luft og 

garanterer ensartet høj kvalitet hver gang. 

Den nye kraftfulde pumpe sikrer ensartet 

dosering. 

Kombinationen af kvalitetsingredienser så 

som friskmalede kaffebønner og frisk mælk 

giver Koro Prime mulighed for at tilbyde en 

lækker menu af varme drikke.



• 1 beholder til kaffebønner (750 g)

• 1 beholder til chokoladepulver (650 g)

• 1 kaffebrygger Z 3000 L (maks. 12 g)

• Option for koffeinfri kaffe

• 1 blandeskål

• Integreret mælkeskummer (til frisk mælk)

• Mælkepumpe

•  Dimensioner (H x B x D): 550 x 330 x 530 m 
(med forhøjer til kaffebønnebeholderen)

• Vægt 28 kg

• Spænding og frekvens 230 V/50 Hz

•  Kedel 0,5 liter (damp) + 
0,5 liter (espresso)

• Effekt 3250 W 

KORO PRIME 
ESPRESSO

2 versioner
Fast vandtilslutning
Intern vandtank 3,2 liter

• 1 beholder til kaffebønner (350 g)

• 1 beholder til mælkepulver (300 g)

• 1 kaffebrygger Z 3000 L (maks. 12 g)

• Option for koffeinfri kaffe

• 1 blandeskål

• Dimensioner (HxBxD): 500 x 330 x 530 mm

• Vægt 27 kg

• Spænding og frekvens 230 V/50 Hz

• Kedel 0,3 liter

• Effekt 2030 W

KORO MAX PRIME 
ESPRESSO

2 versioner
Fast vandtilslutning
Intern vandtank 3,2 liter

• 1 beholder til kaffebønner (950 g)

• 1 beholder til mælkepulver (750 g)

• 1 beholder til chokoladepulver (1500 g)

• 1 kaffebrygger Z 3000 L (maks. 12 g)

• Option for koffeinfri kaffe

• 1 blandeskål

• Dimensioner (HxBxD): 610 x 330 x 530 mm

• Vægt 28 kg

• Spænding og frekvens 230 V/50 Hz

• Kedel 0,5 liter

• Effekt 2030 W

Tilbehør
• Underskab med eller uden tilbehør 
• Bordplade til underskabet
• Betalingsmodul
• Bægermodul
• Kopvarmermodul
• Køleskab og køleskab med kopvarmer
• 20 liter vandtank 
• Kit til spildevand

KORO PRIME
ESPRESSO
MED FRISK MÆLK



WITTENBORG ApS
C.F. Tietgens Boulevard 19, DK-5220 Odense SØ

Tlf.: +45 72186000

www.nwglobalvending.dk

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24 • 24030 Valbrembo (BG) 

Tlf.: +39 035 606111 • Fax + 39 035 606560

Et spørgsmål om erfaring.

N&W har i mange år udviklet og produceret fuldautomatiske kaffeautomater 
til kontormarkedet og cateringsektoren og servicerer i dag mere end 100 
lande. Dette markedslederskab skyldes virksomhedens store investeringer i 
R&D. Det er resultatet af mangeårig teknisk erfaring, erfaring med produktion 
sammenholdt med passionen for innovation og design. 

Necta HoReCa kaffemaskiner bliver udviklet og produceret i henhold til de 
væsentligste internationalt anerkendte standarder for kvalitet (UNI ES ISO
9001:2015), for miljø (UNI EN ISO 14001:2004) og for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen (BS OHSAS 18001:2007). N&W har forpligtet 
sig til at levere kvalitetsprodukter til markedet, og kvalitetscertificeringen er 
et bevis på dette. N&W tager produkternes miljøpåvirkning i betragtning 
fra det tidligste stadie af produktudviklingen og lægger særlig vægt på 
udvikling af produkter og processer, der belaster miljøet mindst muligt. 
OHSAS 18001-certificeringen viser N&W’s commitment til at skabe sikre 
arbejdsbetingelser for medarbejderne. 

N&W’s produkter er IMQ-certificeret. IMQ-certificeringen udstedes af det 
italienske institut for kvalitetsmærkning. De kontrollerer, at N&W’s maskiner 
er produceret i overensstemmelse med den europæiske lovgivning og 
garanterer således, at produkterne med hensyn til sikkerhed og pålidelighed 
er i top.
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