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niebiańska pianka  
zawsze w standardzie

• Innowacyjność – FRANKE od lat dyktuje trendy w rozwoju ekspresów super-automatycznych 
stawiając na innowacyjne technologie.

• Wybierając produkty FRANKE otrzymasz nie tylko wyjątkową kawę i urządzenie najwyższej 
jakości, ale również zwrot swojej inwestycji w najlepsze ekspresy do kawy.

• iQFlow™ – innowacyjna i przełomowa technologia udoskonala 
koncept tradycyjnego espresso; to pierwsza technologia, która 
pozwala na pełną realną kontrolę czasu zaparzania kawy,  
a dzięki temu pozwala w pełni panować nad profilem  
smakowym każdej wydanej kawy.

Franke Nieograniczone
możliwościFranke Coffee Systems należy do grupy FRANKE i jest wiodącym dostawcą 

najwyższej klasy ekspresów do kawy. Franke Coffee Systems kieruje swoją 
ofertę do najlepszych kawiarni, restauracji, hoteli, coffee barów i innych 
punktów gastronomicznych, które cenią sobie wysoką i powtarzalną jakość 
napojów kawowych oraz design urządzeń.

Ponad sto lat doświadczenia i ciągle rosnące zaangażowanie w doskonalenie 
produktów, pozwalają szwajcarskiej marce tworzyć innowacyjne rozwiązania. 
Niezawodne urządzenia FRANKE doceniane są przez Klientów na całym świecie.

1. 2. 3. 4. 5.
Najnowsze rozwiązania 
technologiczne w naj-
mniejszym opakowaniu
linia A wyposażona jest we wszel-
kie udogodnienia i rozwiązania 
technologiczne, które posiada 
każda profesjonalna linia ekspre-
sów; od najniższego modelu linii 
A200 do najwyższego obecnie 
modelu – A1000, zastosowane są 
te same komponenty i najnowsze 
technologie.

Łatwość obsługi
interaktywny dotykowy ekran 
wielkości 8” lub 10” prowadzi 
użytkownika do wymarzonego 
celu za pomocą realistycznych 
zdjęć serwowanych napojów.

Najdelikatniejsza  
mleczna pianka  
Technologia FoamMaster™ (FM) 
gwarantuje najwyższą jakość  
i styl mlecznych napojów.

W pełni zautomatyzowa-
ny system samoczysz-
czący
bardziej higieniczny i najbez-
pieczniejszy z możliwych system 
samoczyszczący znacząco ułatwia 
codzienne  
użytkowanie.

Długoterminowa  
i bezpieczna  
inwestycja  
profesjonalna linia A charakte- 
ryzuje się wszechstronnością  
i elastycznością, co czyni ją 
bezpieczną inwestycją na lata.
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Linia A: modele podstawowe

A600 MS EC A600 FM CM 

• Wbudowany system mleczny (MS) .
• Opcjonalnie możliwość podłączenia lodówki;  

dostępna w wielu kofiguracjach.
• Kompatybilny z innymi jednostkami chłodzącymi.
• Kontrola obecności mleka.
• 2 rodzaje mleka (opcjonalnie)
• Steamer S1 (opcjonalnie).
• Automatyczny system Easy Clean w standardzie.

• W zestawie z lodówką SU05FM.
• Kontrola obecności mleka.
• 2 rodzaje mleka (opcjonalnie).
• Steamer S1 (opcjonalnie).
• Automatyczny system dozowania środka  

czyszczącego (CleanMaster).

Linia A - porównanie: 
Pozycjonowanie A600 A200 A400 A600 A800 A1000 

Rekomendowana roczna 
ilość przygotowanych 
produktów

20,000 30,000 40,000 60,000 80,000 

Rekomendowana dzien-
na ilość przygotowanych 
produktów

50–80 80–120 150–200 200–250 >250 

Podstawowe modele 
A200 MS EC

-
A200 FM CM

A400 MS EC
-

A400 FM CM

A600 MS EC
A600 FM EC
A600 FM CM

-
A800 FM EC

-

-
-

A1000 FM CM

Systemy czyszczenia Clean Master
Easy Clean

Clean Master
Easy Clean

Clean Master
Easy Clean Easy Clean Clean Master

Systemy mleczne Milk system/
Foam Master

Milk system/
Foam Master

Milk system/
Foam Master Foam Master Foam Master

# rodzaje mleka 1 1 do 2 do 2 do 2 

# maksymalna ilość 
syropów smakowych - - 3 3 6 

# liczba młynków 2 do 2 do 2 do 3 do 3 

# ilość pojemników na 
proszek instant - do 2 do 2 do 2 do 2 

best-cs.pl



Dane techniczne A600 
Zasilanie 220-24 V / 50-60Hz 16A

Wymiary [dł/gł/wys] 340x600x750mm

Waga 38kg

Stałe podłączenie wody 
(odpływ/dopływ) Tak

Zbiornik na wodę Opcja

Dzienna wydajność 150 produktów

Pojemnik na fusy 60-110 porcji (opcja: zrzut fusów)

Ilość młynków Max 2

System czekolady Tak

Opcje chłodzenia mleka Tak

Opcje dodatkowe Tak

FRANKE A600 to innowacyjny ekspres ubrany w nowoczesny design. Funkcjonalny ekran umożliwia przedstawienie menu w formie obrazów, co doskonale sprawdza  
się w lokalach samoobsługowych. Stylowy wygląd i elegancko wyglądający wyświetlacz LED przyciągną spojrzenie każdego użytkownika. Duży wybór produktów 
wzbogaca ofertę każdego punktu gastronomicznego. Świetnie sprawdza się w miejscach, gdzie Klienci oczekują różnorodnych napojów i doskonałego smaku.
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EkspresLodówka 
i system samoczyszczący

Stacja 
syropów

Płatności Podgrzewacz 
filiżanek

BEST CS – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ GASTRONOMII

Firma Best CS założona została w 2010 r. we Wrocławiu. Od początku swojej działalności związana była 
z wiodącymi markami światowej klasy. Jako wyłączny dystrybutor automatycznych ekspresów do kawy 
marki FRANKE na rynku polskim, wkroczyła przebojem do branży profesjonalnej gastronomii, stając się 
następnie jednym z czołowych dostawców wymagających – największych i najlepszych firm krajowych. 
Na przełomie ostatnich 8 lat, portfolio firmy rozszerzyło się znacząco nie tylko o kolejne marki kolbowych 
i przelewowych systemów kawowych, tj. DALLA CORTE czy CURTIS, ale też o piece hybrydowe ATOLL-
SPEED, piece konwekcyjno – parowe PALUX, systemy kuchenne i monobloki PALUX, zmywarki HOBART, 
systemy filtrowania wody BRITA, profesjonalne wyciskarki do cytrusów ZUMEX. Ostatnio także profesjo-
nalne piece do pizzy CUPPONE i maszyny do lodów Gelmatic. Best CS oferuje również szkolenia baristy-
czne dla profesjonalistów, projektowanie i doradztwo w zakresie profesjonalnych technologii gastro-
nomicznych oraz opiekę posprzedażową i serwis.

Showroom i biuro regionalne
ul. Rydygiera 8/6c, 01-793 Warszawa
Infolinia: +48 71 7948 110
mail: info@best-cs.pl

Siedziba główna 
ul. Wagonowa 2c/1, 53-609 Wrocław
tel:  +48 71 7948 110
fax: +48 71 7948 111
mail: info@best-cs.pl

Centrum Szkoleniowe 
ul. Magazynowa 6 bud 2-003, 62-030 Luboń
tel:  +48 71 7948 110
fax: +48 71 7948 111
mail:  info@best-cs.pl

www.best-cs.pl

Firma Best Company Solutions w ciągu 10 lat budowała swoje eksperctwo przede wszystkim w oparciu o ekspresy do kawy, z sukcesem zaopatrując 
największe sieci stacji benzynowych, supermarketów i restauracji fast food. Chcąc odpowiedzieć na coraz bardziej kompleksowe zapytania klientów 
firma sukcesywnie poszerza swoje portfolio, operując obecnie w branżach związanych zarówno z ekspresami do kawy jak i piecami, zmywarkami, 
urządzeniami do lodów i soków, a także systemami zabudowy zaplecza kuchennego.

Best Company Solutions to ekspert w dziedzinie projektowania i wyposażenia gastronomii, wyłączny dystrybutor ekspresów do kawy FRANKE  
i DALLA CORTE, pieców hybrydowych ATOLLSPEED, pieców konwekcyjno – parowych PALUX, systemów kuchennych i monobloków PALUX, zmywarek 
HOBART, systemów filtrowania wody BRITA, profesjonalnych wyciskarek do cytrusów ZUMEX, a także profesjonalnych pieców do pizzy CUPPONE  
i maszyn do lodów GELMATIC. To również ceniony doradca w zakresie profesjonalnych technologii gastronomicznych.

BEST CS – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ GASTRONOMII

Best Company 
Solutions 

Showroom i biuro regionalne
ul. Rydygiera 8/6C  
01-793 Warszawa 

Centrum szkoleniowe
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń

Siedziba główna
ul. Wagonowa 2c/1
53-609 Wrocław

Centrum Innowacji Gastronomicznych
ul. Rydygiera 8/20B  
01-793 Warszawa 

+48 717 948 110
+48 717 948 111

info@best-cs.pl www.best-cs.pl


