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ПРАЙС-ЛИСТ  

 
 

Нові професійні кавомашини EXPOBAR™ (виробництво Іспанія) 
 

Професійні кавові машини для офісів, кав'ярень та ресторанів від світового 
лідера EXPOBAR. Поєднання класичних рис, інноваційних рішень та сучасного дизайну. 

Відмінна якість! 
 

Модель Фото Вартість 
(грн) 

Професійні кавомашини на ОДНУ групу 

OFFICE pulser 1 GR inox 
(корпус – нержавіюча сталь) 

 

 

MEGACREM mini pulser 1GR black 
(корпус – металевий, колір накладок – чорний) 

 

 

NEW ELEGANCE mini pulser 1GR black 
(корпус – металевий, колір накладок – чорний) 

 

 

MEGACREM mini control 1GR red 
(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 

 

 

NEW ELEGANCE mini control 1GR red 
(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 

 

 

Професійні кавомашини на ОДНУ групу з вбудованою кавомолкою 

OFFICE pulser 1GR inox  
з вбудованою кавомолкою 

(корпус – нержавіюча сталь) 
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NEW ELEGANCE mini pulser 1GR black 
з вбудованою кавомолкою 

 (корпус – металевий, колір накладок – чорний) 
 

 

Професійні кавомашини на ДВІ групи 

NEW ELEGANCE mini pulser 2GR black 
(корпус – металевий, колір накладок – чорний) 

 

 

NEW ELEGANCE mini pulser 2GR red 
(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 

 

 

NEW ELEGANCE mini control 2GR black 
(корпус – металевий, колір накладок – чорний) 

 

 

NEW ELEGANCE mini control 2GR red 
(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 

 

 

MEGACREM mini control 2GR black 
(корпус – металевий, колір накладок – чорний) 

 

 

MEGACREM mini control 2GR red 
(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 

 

 

Професійні кавомашини на ДВІ групи з опцією «Високий Стакан» 

NEW ELEGANCE mini pulser 2GR black 
опція «Високий Стакан» 

(корпус – металевий, колір накладок – чорний) 
 

 

NEW ELEGANCE mini control 2GR red 
опція «Високий Стакан» 

(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 
 

81 000,00 
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MEGACREM mini control 2GR red 
опція «Високий Стакан» 

(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 
 

85 000,00 

Професійні кавомашини на ДВІ групи в «широкій базі» 

NEW ELEGANCE pulser 2GR red 
«широка база» 

 (корпус – металевий, колір накладок – червоний) 
 

 

Професійні кавомашини на ДВІ групи в «широкій базі» та з опцією «Високий Стакан» 

NEW ELEGANCE pulser 2GR black 
«широка база» та опція «Високий Стакан» 

 (корпус – металевий, колір накладок – чорний) 
 

 

Професійні кавомашини на ДВІ групи в «широкій базі» та з вбудованою кавомолкою 

NEW ELEGANCE pulser 2GR black 
«широка база» та вбудована кавомолка 

 (корпус – металевий, колір накладок – чорний) 
 

 

NEW ELEGANCE pulser 2GR red 
«широка база» та вбудована кавомолка 

 (корпус – металевий, колір накладок – червоний) 
 

 

Професійні кавомашини на ТРИ групи з дісплеєм 

NEW ELEGANCE display control 3GR red 
з дісплеєм  

(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 
 

110 000,00 

MEGACREM display control 3GR red 
з дісплеєм  

(корпус – металевий, колір накладок – червоний) 
 

 

 
 
 

  

очікується 

очікується 

очікується 

очікується 

очікується 

mailto:Office@MammyCoffee.com
http://mammycoffee.com/
mailto:Office@MammyCoffee.com
http://mammycoffee.com/
https://facebook.com/MammyCoffee
https://instagram.com/MammyCoffee
https://youtube.com/channel/UCsjGP6f0oEkXYsjkVbyg-7w

