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ESPRESSOMASKIN UNDICI



ESPRESSOMASKIN 
UNDICI

Prisgunstig espressomaskin 
Undici (Gruppo Cimbali 
CasaDio) er en elegant, 
allsidig maskin som er 
enkel å bruke, justere 
og vedlikeholde. Den er 
ergonomisk og solid. Undici 
(Espressomaskin Oslo) er 
laget av stål og aluminium. 
Termosyphonsystemet med 
fast gruppehode er pålitelig 
og garanterer topp ytelse 
for godt resultat i hver kopp 
kaffe. Undici er tilgjengelig i 
2- og 3-gruppes versjoner.



Casadio, kjent merkevare for 
kaffebarutstyr, har alltid vært ansett 
som en pålitelig produsent av holdbart 
utstyr.

Grunnlagt i 1950 av Nello Casadio 
i Bologna. Produserte i starten 
forskjellig kaffebarutstyr. Siden 
fokuserte selskapet på produksjon av 
espressomøller og ble en anerkjent 
spesialist i markedet.

På 90-tallet ble selskapet solgt og 
flyttet til Umbria, men i 1999 fikk det 
igjen base i Bologna-området.

I 2009 ble Casadio en del av 
Gruppo Cimbali og ble dermed med 
på en utvikling både teknologisk 
og i form av en omdefinering og 
omposisjonering av sitt tilbud til 
markedet de skulle betjene. Denne 
fornyelsen førte til at de ble en 
hovedaktør i Ho.Re.Ca - verden 
takket være et bredt spekter av 
produkter som:

• Profesjonelle espressomaskiner
• profesjonelle kaffemøller
• maskiner for ”instant-kaffe”, for å 
komplettere tilbudet

Innenfor Gruppo Cimbali er 
Casadio det merket som, innen 
yrket, betjener kundene nærmest 
sluttbrukeren, og dermed minimerer 
lengden på distribusjonskjeden og 
sikrer en forsvarlig lønnsomhet for 
de som har litt mindre omsetning.



Espressomaskin GruppoCimbali 
CasaDio Undici har utførelse 
helt i stål og aluminium, ingen 
plastdeksel. Termosyphonsystem 
sørger for stabil temperatur. Nye, 
mekaniske knapper for kaffevalg 
er i metall og ligger i flush med 
maskinen. Brukervennlig og presis,  
LED-belyst. Espressomaskin 
Undici kommer i versjonene: 
2-gruppers, 3-gruppers og 
2-gruppers kompakt versjon. Kan 
bestilles som «tall cup» versjon, for 
opp til 14,5 cm høye glass. Lakkert 
hvit, sort eller rød.



SPESIFIKASJONER

A2 Compact A2 2-groups A3 3-groups

Dimensjoner B x D x H (mm) 750x528x529 712x528x570 922x528x570

Strømforsyning 220-240V 50/60 Hz 220-240V 50/60 Hz 380-415V3N 50/60 Hz

Effekt 2.8-3.3 kW 2.8-3.3 kW 5.6-6.6 kW 
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