
Ideālai kafijai 
nepieciešama 

precizitāte.

Katrreiz.

Stollar  eSpreSSo
kafijaS automāti

www.stollar.eu



The Dual Boiler™ 
Pirmais sadzīves kafijas automāts, 

kas atbilst Zelta standarta prasībām.



Tomēr būtībā  
kafija ir jāsalīdzina 
tikai ar vienu  
standartu.
Tā ir garša.

Stollar BeS920 the Dual Boiler™
• 2 atsevišķi nerūsējošā tērauda ūdens boileri
• Vienlaicīga kafijas ekstrakcija un tvaika padeve
• Īsta zema spiediena sākotnējā uzliešana
• Precīza PID temperatūras vadība (+/-1°C)
• Aktīvi uzkarsēta darba grupa
• Itālijā ražots 15 bāru augstspiediena sūknis
• Spiediena drošinātājvārsts (9 bāru limits)
• 2200 W jauda
• Integrēts ūdens filtrs
• 3 gadu produkta garantija



The Dual Boiler™
nodrošina Zelta standarta*

4 galvenos elementus 

* Seksons Raits (Saxon Wright), Baristu pasaules čempionāta sertificēts tiesnesis
** Pamatojas uz Stollar 2011. gadā veiktajiem testiem.

Zelta standarts*
Espresso automāti**

Komerciālie 
augstas klases

Komerciālie 
parastās klases

Stollar  
Dual Boiler™

Parastais sa-
dzīves  

termobloks

Spiediens
Maksimālā ekstrakcijas spiediena 
ierobežojums.

✓ ✓ ✓ ✗

Sākotnējā uzliešana
Zema spiediena sākotnējā uzliešana. 
Programmējams spiediens un 
darbības laiks.

✓ ✗ ✓ ✗

Temperatūra
Pastāvīga vidējā ekstrakcijas 
temperatūra +/-1°C diapazonā. 

✓ ✗ ✓ ✗

Tvaiks
Vienlaikus espresso ekstrakcija un 
konsistences piešķiršana pienam  
ātrāk nekā 40 sekundēs. 

✓ ✓ ✓ ✗



SpieDieNS ekStrakCija GarŠa

Pārāk zems Nepietiekama Pliekana

optimālS VieNmĒrĪGa SaBalaNSĒta

Pārāk augsts Pārmērīga Piedeguma

Spiediens 
un sākotnējā 
uzliešana 
Maksimālā spiediena ierobežošana visā ekstrakcijas 
laikā ļauj iegūt sabalansētu espresso ar aromātisku 
putu kārtu. Nepietiekams spiediens ekstrakcijas laikā 
rada plānu un pliekanu espresso, bet pārmērīgs spie-
diens var izraisīt rūgtu garšu. 

Zema spiediena  
sākotnējā uzliešana
Pakāpeniski paaugstina ūdens spiedienu ekstrakcijas 
sākumā, lai maigi izplestu malto kafiju un iegūtu vienmērīgu 
ekstrakciju.

Spiediena drošinātājvārsts 
(OPV)
Ekstrakcijas laikā ideālais spiediens ir 9 bāri, taču lielākā 
daļā sadzīves espresso automātu tiek izmantots 15-19 bāru 
sūknis. OPV funkcija ierobežo maksimālo ūdens spiedienu 
līdz optimālajiem līmeņiem.



Temperatūra  
Precīza un stabila ūdens temperatūra ir nepieciešama, lai iegūtu 
optimālu espresso garšu. Pārāk zema ūdens temperatūra var 
radīt skābu espresso, bet pārāk augsta – pelnu/rūgtu garšu. 

Nerūsējoša tērauda espresso boilers 
Īpašais espresso boilers ar elektronisko PID vadību nodrošina ūdens 
temperatūru ar +/-1°C precizitāti.

PID temperatūras vadība
PID tehnoloģija vada ūdens temperatūru 
ekstrakcijas laikā analoģiski tam, kā “kruīza 
vadība” regulē transportlīdzekļa braukšanas 
ātrumu. Elektronika ātri reaģē uz temperatūras 
izmaiņām, lai samazinātu tās svārstības un 
uzlabotu espresso garšu.

Aktīvi uzkarsēta darba grupa 
Saglabā termisku stabilitāti visas ekstrakcijas laikā. PID vadība.

Nerūsējoša tērauda siltummainis
Caur tvaika boileru padod priekškarsētu ūdeni uz espresso boileru, veicinot 
termālo stabilitāti, lai nodrošinātu optimālu ekstrakcijas temperatūru. 

temperatŪra GarŠa

Pārāk zema Skāba

NemaiNĪGa 93°C SaBalaNSĒta

Pārāk augsta Pelnu/rūgta

93°C

Uzkarsēta darba grupa 
un espresso boilers.

93°C



Vienlaikus tvaika 
padeve 
Piena konsistences izveidošanas iespēja espresso 
ekstrakcijas laikā nodrošina kafijas putu maigo aromātisko 
vielu uztveršanu, radot krēmīgāku konsistenci ar 
daudzveidīgākām garšas niansēm.

Duāli boileri
Atsevišķi kafijas ekstrakcijas boilers un tvaika boilers tvaika 
vienlaikus iegūšanai. Sadzīves iekārtā iekļautā komerciālā 
tehnoloģija palīdz ekstrakcijas laikā saglabāt visstabilāko 
temperatūras vadību.

Nerūsējoša tērauda tvaika boilers 
Īpašs tvaika boilers pēc vajadzības padod tvaiku, ļaujot ātrāk nekā 
40 sekunžu laikā pagatavot nepieciešamo konsistenci vienai 
tasītei vai to nepārtraukti pagatavot vairākām tasītēm.

Pagriežama tvaika  
padeves caurulīte
360° leņķī pagriežama tvaika padeves caurulīte ar putošanas 
uzgali, lai bez pūlēm saputotu pienu.

pieNa uN eSpreSSo  
apVieNoŠaNa GarŠa

ielieŠaNa uZreiZ pĒC  
paGataVoŠaNaS uZtVer ViSaS GarŠaS NiaNSeS

Ieliešana vēlāk Izzūd kafijas putas/garšas zudums

2 bāru tvaika 
spiediens

Tvaika boilers.



Stollar BeS870 the Barista express™
• Iebūvētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem
• Automātiska devas noteikšana
• Īsta zema spiediena sākotnējā uzliešana
• Elektroniska PID temperatūras vadība
• 1700 W jauda
• Ūdens filtrācijas sistēma
• Īpašs karstā ūdens padeves krāns
• Itālijā ražots 15 bāru augsta spiediena sūknis
• 3 gadu produkta garantija

Nododiet svaigumu no pupi-
ņām līdz gatavam espresso 
nepilnas minūtes laikā.



Stollar BeS870 the Barista express™
• Iebūvētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem
• Automātiska devas noteikšana
• Īsta zema spiediena sākotnējā uzliešana
• Elektroniska PID temperatūras vadība
• 1700 W jauda
• Ūdens filtrācijas sistēma
• Īpašs karstā ūdens padeves krāns
• Itālijā ražots 15 bāru augsta spiediena sūknis
• 3 gadu produkta garantija

Svaigs ir 
vislabākais 
Barista uzreiz pateiks, ka vissvarīgākais 
brīnišķīga espresso pagatavošanā ir 
izmantot svaigas pupiņas un tās samalt 
pēc iespējas tieši pirms pagatavošanas 
brīža. Patiesībā vislabāk ir laiku starp pu-
piņu samalšanu un espresso ekstrakciju 
ierobežot līdz sekundēm, nevis minūtēm. 
Tādēļ mēs dzirnaviņas iebūvējām Barista 
Express™ espresso automātā.

Dzirnaviņas ar 
koniskiem malšanas 
diskiem
Iebūvētās dzirnaviņas ar koniskiem malšanas 
diskiem ļauj tikai nepieciešamo kafijas daudzumu 
samalt tieši filtrkausiņā. Tam var pilnībā noregulēt 
maluma pakāpi un daudzumu, tādējādi varat 
pielāgot pēc gaumes.

Brīvroku malšanas 
paliktnis
Dzirnaviņas darbojas automātiskas sākšanas un 
pārtraukšanas režīmā. Vienkārši fiksējiet rokturi 
paliktnī, lai aktivizētu, un pagaidiet, līdz malšana 
ir pabeigta.

Termoelements
Ierīcē ir iebūvēts lieta alumīnija korpuss ar 
nerūsējoša tērauda spirāli. Nerūsējoša tērauda 
spirāle ir cieši aptīta ap karsēšanas elementu, lai 
nodrošinātu labāku temperatūras vadību.



Stollar BeS840 the infuser™
• Īsta zema spiediena sākotnējā uzliešana
• Elektroniska PID temperatūras vadība
• Viena un divu slāņu filtra grozi
• 1700 W jauda
• Itālijā ražots 15 bāru augsta spiediena sūknis
• 1,8 litru ūdens tvertne
• 3 gadu produkta garantija

Pastāvīga zema spiediena 
sākotnējā ieliešana maigi 
izpleš malto kafiju, lai iegūtu 
vienmērīgu ekstrakciju.



Stollar BCG820 the Smart Grinder™ pro
• Automātiskā devas noteikšanas sistēma
• Manuālās devas noregulēšanas funkcija
• 60 noregulējami maluma pakāpes iestatījumi
• Automātiska malšana brīvroku režīmā
• Rūdītā tērauda koniskie malšanas diski
• Lielas ietilpības 450 g pupiņu tvertne
• 50-54 mm un 58 mm malšanas paliktņi
• Produkta 3 gadu garantija

Labas kafijas dzirnaviņas  
ir pirmais svarīgais solis,  
lai iegūtu ideālu  
tasīti espresso.

Nepietiekama 
ekstrakcija
Bālas putas ar 

ūdeņainu garšu

Sabalansēta  
ekstrakcija

Biezas putas ar saldu 
un bagātīgu garšu

Pārmērīga  
ekstrakcija

Tumšas putas ar rūgtu 
piedeguma garšu

Daži apgalvo, ka tas ir vissvarīgākais elements, 
kurā ieguldīt līdzekļus, jo varat iztērēt milzu nau-
du par espresso automātu, taču saņemt negaršīgu 
espresso, ja izmantojat jau gatavu malto kafiju vai 
dzirnaviņas, kas nedarbojas pareizi.

Dosing IQ™
Ideālas kafijas pagatavošanai ir nepieciešams precīzs 
svaigi samaltu pupiņu daudzums. Tomēr maluma 
pakāpes iestatījumiem ir nepieciešams atšķirīgs 
malšanas laiks, lai iegūtu viendabīgu devu. 

Iepazīstieties ar Stollar Smart Grinder™ Pro ar koniskiem 
malšanas diskiem, kas izmanto unikālo Dosing IQ 
tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu devu, tiklīdz 
maināt maluma pakāpi.



* Bezmaksas apmācība ikvienam Stollar BES920, BES870 un BES840 espresso 
kafijas automātu pircējam laikaposmā no 1.02.2014. līdz 31.12.2014.

 Akcijas noteikumi: www.stollar.eu/barista

DĀVANA
Baristu kursi*

  the Dual Boiler™ the Barista Express™ the Infuser™
  BES920 BES870 BES840

 Zelta standarts ●  
  Temperatūra
 Karsēšanas sistēma Duāli boileri Termoelements Termoelements
 PID temperatūras vadība ● +/- 1 °C	 ●	 ●

 Siltummainis ●

 Uzkarsēta darba grupa ●

 Noregulējama temperatūra ●	 ●

 Spiediens
 Itālijā ražots 15 bāru sūknis ●	 ●	 ●

 Zema spiediena sākotnējā uzliešana ●	 ●	 ●

 Spiediena drošinātājvārsts (OPV) ●

 Tvaiks
 Tvaika padeves ātrums (200 ml) 40 sek. 60 sek. 65 sek.
 Tvaika caurulītes galiņš Apaļš ar 3 atverēm Apaļš ar 1 atveri Plakans ar 1 atveri
 360° pagriežama tvaika caurulīte ●	 ●	 ●

 Dzirnaviņas
 Iebūvētas dzirnaviņas  Manuālas/Regulējamas
 Pupiņu tvertne  250 g
 Darba grupas izmērs 58 mm 54 mm 54 mm
 Filtra grozi Viena un divu slāņu Viena slāņa Viena un divu slāņu
 Jauda
  2200 W 1700 W 1700 W

Stollar
espresso
kafijas
automāti


