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Dalla Corte Opatentowana
technologia

Historia marki zaczyna się w roku 1947 r., kiedy założyciel 
marki Bruno Dalla Corte rozpoczął swoją przygodę   
z ekspresami do kawy. Włoska pasja,  zaangażowanie 
oraz chęć stworzenia doskonałego, niepowtarzalnego 
smaku espresso, zaowocowały stworzeniem najbardziej 
zaawansowanych technologicznie ekspresów na świecie.

1. 2. 3. 4. 5.
Styl. Radość z korzystania 
zaczyna się od designu.  
Konstrukcja ekspresu oraz 
atrakcyjny, niespotykany wygląd, 
zapewnia użytkownikowi intuicyj-
ną obsługę oraz najwyższą jakość. 
Ekspresy dostępne w wielu 
wersjach kolorystycznych. 

Wydajność. Kolba o 
średnicy 54 mm zapewnia 
optymalną ekstrakcję. Ergono-
miczne uchwyty, łatwe i szybkie 
spienianie mleka oraz auto-
matyczny program czyszczenia 
dla grupy zaparzającej i bojlera 
kawowego. 

Stała jakość, filiżanka 
za filiżanką.   
Osobny bojler parowy i grupa 
zaparzająca z opatentowaną 
technologią Multibojler. Ustaw 
temperaturę z dokładnością do 
0,1 stopnia – znajdź idealną dla 
siebie temperaturę kawy.

Oszczędność energii.
Niezależne od siebie grupy 
zaparzające dają możliwość 
wyłączenia nieużywanych grup 
zaparzających lub bojlera. 

Stabilność. Wszystkie 
materiały zastosowane w eks-
presach Dalla Corte gwarantują 
idealną stabilność termiczną. 
Wszystkie elementy narażone 
na działanie wody wykonane 
są ze stopów bezołowiowych, 
certyfikowanych przez NSF. 
Wszystkie materiały kon-
strukcyjne można poddawać 
recyklingowi.
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Dalla Corte jako pierwszy stworzył i opatentował  technologię opartą w 100% na kontroli elektronicznych parametrów 
urządzeń, a tym samym kontroli wszystkich procesów zachodzących przy tworzeniu doskonałego espresso.  Ta rewolucyjna 
technologia zapewnia niezawodny i energooszczędny system, funkcjonalny i przyjemny w obsłudze.

Dalla Corte jest oficjalnym partnerem firmy Porsche. Obie firmy zawdzięczają swój sukces pasji, nowoczesnej technologii 
oraz nieprzerwanemu dążeniu do doskonałości.  Ekspres Mina został zaprojektowany na wzór Porsche GT, najnowocześniejsza 
technologia w zapierającym dech w piersiach urządzeniu.  Jako jedyny ekspres na świecie daje możliwość kontroli przepływu 
wody podczas całej ekstrakcji, co pozwala na wydobycie wszystkich aromatów ukrytych w kawie.
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 Studio

wymiary (s x w x d) 321 x 390 x 400

waga 27,5 kg

max pobór mocy 1970 kW

wymagania techniczne 230/240 V 1 Ph, 200/230 V 3, 400 V 3 N

pojemność bojlera 1,5 l

pojemność grup  
zaparzających 0,5 l 

Zbiornik na wodę 4 l (opcjonalne stałe podłączenia)

zegar TAK 

oświetlenie frontu TAK

NOWOŚĆ

Co wyróżnia Dalla Corte?

Kompaktowy, precyzyjny, wydajny! Nowoczesny ekspres do kawy  
o profesjonalnym wnętrzu, dostosowany do użytku domowego. Doskonały  
do domu, biura i małych kawiarni. Zawdzięcza to rozmiarowi, który zredukowa-
ny został aby dopasować się doskonale do każdej przestrzeni oraz najbardziej 
zaawansowanej myśli technologicznej Dalla Corte.

Nie ma idealnego espresso, ale jest wiele doskonałych espresso. 
Teraz możesz zaparzyć je wszystkie, gdziekolwiek chcesz, nawet  
w twojej kuchni. Łatwość użycia, stabilność termiczna i wydajność sprawiają, 
że Studio to idealne rozwiązanie nie tylko dla profesjonalistów.

Łatwość użytkowania, stabilność temperatury i niezmienna perfekcja  
za każdym razem, sprawiają, że Studio jest idealną maszyną do użytku  
profesjonalnego.

Studio wyposażony jest w taką samą dyszę do spieniania mleka, jak każdy  
inny model profesjonalnego użytku linii Dalla Corte. 

Twoje espresso nadąża za Twoim stylem! Ścianki ekspresu mogą być  
w każdej chwili wymienione i dostosowane do Twoich potrzeb, wybierając  
z pełnej palety RAL.
 
Cyfrowy wyświetlacz do kontroli parametrów; możliwość zaprogra-
mowania automatycznego włączenia/ wyłączenia; program automa-
tycznego czyszczenia: to tylko niektóre z nowych funkcji, dzięki którym możesz 
stać się świetnym baristą. Specyfikacja techniczna

• SYSTEM DC Naturalny rozwój misji: zaoferować najlepszy rezultat w filiżance, który musi być stały i powtarzalny w czasie. GCS, MCS, OCS to unikalne rozwiązania, 
dające każdemu użytkownikowi możliwość aby stworzyć idealne espresso w najprostszy sposób. 

• GCS, system kontroli mielenia. Dzięki opatentowanemu systemowi kontroli mielenia ekspres i młynek są trwale połączone kablem szeregowym, gwarantując  
w ten sposób stałą jakość produktu dzięki automatycznej regulacji żaren. Jeśli średni czas ekstrakcji zmienia się w zależności od ustawionego czasu, urządzenie  
automatycznie stosuje żarna do w celu poprawienia grubości mielenia. 

• MCS, system kontroli mleka to specjalny steamer, który zaprojektowany jest tak, aby automatycznie tworzyć stałą, gęstą i kremową pianę mleczną. Idealna pianka  
do każdego rodzaju mleka jest możliwa dzięki unikalnej konstrukcji DC i programowalnemu systemowi, który można ustawić na każdą pożądaną temperaturę. 

• OCS, Online Control System to specjalne oprogramowanie, które pozwala kontrolować i wizualizować wszystkie parametry za pomocą połączenia internetowego. 
Wszystkie dane wymagane do efektywnego procesu kontroli są stale dostępne, cyfrowo bezpośrednio na urządzeniu lub w Internecie.

• Multi Boiler, system niezależnych bojlerów i grup zaparzających, który zapewnia najwyższą kontrolę i stabilność temperatury (dokładność do 0,1oC) oraz wysoką 
energooszczędność.

• 54m portafiltry gwarantują optymalną ekstrakcję espresso za każdym razem.



Specyfikacja techniczna (3 grupy)

XT
Twórczość XT, jego nazwa odzwierciedla precyzję, spójność i kreatywność, 
to właśnie sprawia, że się wyróżnia. Możliwość dostosowywania receptur 
ekstrakcji, tworzenie niepowtarzalnej wizji kawy i zawsze utrzymywanie  
pełnej kontroli nad ekstrakcją.

Kontrola kropla po kropli. Niewiarygodna kontrola przepływu, dzięki 
ręcznemu regulatorowi, daje możliwość dostosowania profili ekstrakcji tak, 
aby zaspokoić wszelkie preferencje. Kontrola wagi w czasie rzeczywistym 
daje swobodę baristy i bardziej jednorodny rytm pracy, a nowy regulator 
temperatury pozwala maszynie zawsze dostarczać dokładnie taką ilość energii, 
jaka jest potrzebna do utrzymania ekstrakcji w pożądanej temperaturze.

Unikalne, zawsze bądź eXTremalne we wszystkim, co robisz. Od 
przepływu do wyboru portafiltra. Możliwość wyboru pomiędzy 58mm 
portafiltrem a 54mm daje Ci elastyczność, konsekwencję i personalizację  
w każdej filiżance.

wymiary (s x w x d) 940 x 525 x 510 mm 

waga 88 kg 

pobór mocy (24h-godzinny 
tryb oczekiwania) 11,3 kW 

maksymalna moc 6,3 kW 

moc przyłączeniowa 230/240 V 1 Ph, 200/230 V 3, 400 V 3 N

pojemność bojlera 13 l 

pojemność grup  
zaparzających 0,5 l 

połączenie szeregowe RS 232/485 

system oszczędzania  
energii (LPS) TAK 

zegar TAK 

oświetlenie przodu i tyłu TAK
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EVO2
Projektuj dzień za dniem. Stwórz własny projekt! Wersja kolorystyczna 
black board, gdzie obudowa ekspresu staje się tablicą do pisania,  
daje nieskończone możliwości dla dużego i małego artysty.  
Baw się, pisz, ścieraj i twórz.

Oszczędność energii. Niezależne od siebie grupy zaparzające dają możli-
wość wyłączenia nieużywanych grup zaparzających lub bojlera.  
Wszystkie materiały zastosowane w Evo 2 gwarantują idealną stabilność 
termiczną.

Ciągła ekstrakcja. Osobny bojler parowy i grupa zaparzająca z opatentowa-
ną technologią Multibojler. Ustaw temperaturę z dokładnością do 0,1 stopnia 
i znajdź idealny smak swojej kawy.

Funkcjonalność. Portafiltr o średnicy 54 mm, ergonomiczne uchwyty,  
łatwe i szybkie spienianie mleka. Możliwość użytkowania urządzenia  
z zastosowaniem modułów systemu DC (GCS, MCS, OCS).

Stabilność. Wszystkie elementy narażone na działanie wody są stworzone ze 
stopu bezołowiowego (CW510L), certyfikowanego przez NSF.  

Specyfikacja techniczna (2 grupy)

wymiary (s x w x d) 730 x 510 x 525 mm

waga 67 kg 

pobór mocy (24h-godzinny 
tryb oczekiwania) 7,9 kW 

maksymalna moc 4,3 kW 

moc przyłączeniowa 220/400 V 3 N

pojemność bojlera 7,5 l

pojemność grup  
zaparzających 0,5 l 



„zaprojektuj”
swoją kawę

Specyfikacja techniczna

Opatentowana technologia. DFR (Cyfrowa Regulacja Przepływu) pozwala 
na elektroniczną kontrolę przepływu wody na każdym etapie ekstrakcji. 
Stopień otwarcia zaworu może zostać domyślenie ustawiony cyfrowo z 
dokładnością do jednej setnej milimetra, wstępne zaparzanie można 
dopasować zaczynając od poziomu 0 bar.

Twój własny styl. „Zaprojektuj” swoją kawę!
Stwórz swoją ulubioną kawę, kontrolując osobno każdy etap ekstrakcji. 
Dźwignia reguluje przepływ wody przechodzącej przez sprasowaną kawę,  
aż do osiągnięcia poziomu 9 bar. Gdy znajdziesz już swoje idealne ustawienie, 
możesz wybrać automatyczne porcjowanie lub przejść w tryb ręczny.

Wydajność. Oprócz opatentowanej technologii Multibojler przepływomierz 
zapewnia idealne, automatyczne dozowanie. Ekskluzywna aplikacja pozwoli  
Ci sprawdzić dane i z łatwością ustawić wszystkie parametry maszyny  
za pomocą dowolnego urządzenia. Mina współpracuje z systemem  
DC (GCS, MCS, OCS).

Nieskończone możliwości. Różne style dla różnych osobowości.
Oprócz nowych, matowych wersji standardowych kolorów – czarnego  
i żółtego – istnieje nieskończenie wiele opcji dopasowania wyglądu Twojego 
ekspresu. Dostępnych jest również wiele rodzajów drewna, metalu i szkła,  
jak również jedno- lub wielokolorowe pokrycia w wersjach prześwitujących  
i przezroczystych, matowych i błyszczących. Wszystko zależy  
od Ciebie i Twojego stylu!

MINA

wymiary (s x w x d) 385 x 385 x 410 mm

waga 33 kg 

moc przyłączeniowa 230/240 V jednofazowe,  
115 V jednofazowe 50/60 Hz

pojemność bojlera 3 l 

pojemność grup  
zaparzających 0,5 l 

dozownik wrzątku dołączony

stałe podłączenie wody dołączone



Na żądanie. Wyjątkowo płaskie 65 mm żarna zapewniają precyzyjne mielenie.  
W pełni automatyczne wykrywanie pojedynczej lub podwójnej porcji kawy.

Kontrola. Dokładny czas mielenia, aż do trzech cyfr po przecinku, dla możliwie 
najlepszego kontrolowania Twojej kawy.

Precyzja. Element mielący z możliwością elektronicznego dopasowania odległości 
między żarnami za pomocą panelu kontrolnego, z precyzją do 0,01 mm. 

Temperatura. Automatyczny system chłodzenia chroni kawę i żarno przed 
przegrzaniem. Zawsze pod Twoją kontrolą.

Czas na połączenie. Można jednocześnie połączyć do trzech młynków z DC pro, 
jeden z Evo2, poprzez system DC (GCS, System Kontroli Młynka).

Idealne mielenie. Doskonała ekstrakcja zaczyna się od idealnego mielenia. 
Wyjątkowo płaskie 65 mm żarna, zaprojektowane specjalnie z myślą o espresso, 
zapewniają wyjątkowo precyzyjne mielenie.

Wymiary. Dwie różne propozycje kawy na niewielkiej przestrzeni, gotowe i w pełni
dostosowane do użytku. Rozmiar (SxWxD) 319x570x300 mm.

Temperatura zawsze pod kontrolą. Dzięki czujnikowi temperatury, gdy 
przekroczony zostaje ustalony zakres temperatury, włączają się wentylatory silnika, 
pozwalając uniknąć przegrzania.

Blok młynka wyposażony w obrotowy system podtrzymania żaren, gwarantujący
utrzymanie równej odległości między elementami tnącymi, co zapewnia jednolite 
mielenie kawy.

Funkcjonalność. Różne formy modalności dla każdego młynka: DC Two może 
pracować autonomicznie lub być częścią systemu DC (GCS, System Kontroli Młynka).

Funkcjonalność. Automatycznie wykrywanie pojedynczej lub podwójnej porcji 
kawy.

Przyjazny dla użytkownika. Możliwość pełnego dopasowania czasu mielenia  
i posiadania pełnej kontroli nad kawą.

Wydajność. Płaskie żarna o dokładności 64mm do 0,1s., zapewniają wyjątkowo 
precyzyjne mielenie. Możliwość pracy w dwóch trybach mielenia.

Niewielkie rozmiary. Wyjątkowa wydajność na małej przestrzeni: 160S x 510W 
x 250D.

Dopasowany. Dopasuj swój Max: Oprócz standardowych wersji – żółtej i black 
board – młynek jest dostępny w szerokiej palecie kolorów i materiałów.

DC ONE

DC TWO

MAX
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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


