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 קירור וחימום תרמואלקטריק 	 
)קירור כפול(

 	78W±10% :צריכת חשמל
 מנוע ללא פחמים, אורך חיים של 	 

30 אלף שעות
מידות חוץ: 27x33x38 ס"מ	 
מידות פנים: גובה: 32.5 ס"מ | רוחב: 20.5 ס"מ	 
התאמה למקרר רכב	 

152CQ021 :דגם

מקרר חלב 15 ליטר

 	48W±10% :צריכת חשמל
מנוע ללא פחמים, אורך חיים של 30 אלף שעות	 
מידות חוץ: 24x29x34 ס"מ	 
מידות פנים: גובה: 28 ס"מ | רוחב: 18.5 ס"מ	 
התאמה למקרר רכב	 

15CQ020 :דגם

מקרר חלב 10 ליטר

מכונת הקפה האולטימיבית לבית ולמשרד

• ממשק הפעלה בעברית )ו-3 שפות נוספות לבחירה(
• מערכת שטיפה וניקיון אוטומטית של מערכות

  החלב והקפה, כולל יחידת חליטה נשלפת לניקיון  
  עצמי ושמירה על הגיינה

• שליטה על חוזק וטמפרטורת הקפה )3 רמות(
• אפשרות בחירה בין חלב חם למוקצף

• מסך Touch מלא
One Touch Cappuchino טכנולוגית •

• קומפקטית וצרה )24 ס"מ בלבד(
)Eco( מצב חסכון באנרגיה •

• מגש חימום כוסות
• ספירת מנות קפה

תוספות לשימוש משרדי

לצורך שימוש משרדי ניתן לרכוש דגם הכולל:
•  מגירות עודפים מוגדלות לניקוז שאריות קפה ומים 

   )70 מנות קפה, 4 ליטר מים(
•  חיבור מים ישיר עם מצוף

•  ניתן לרכוש מקרר חלב מקצועי בנפח 10 או 15 ליטר

מפרט טכני

220V-240V

1200W-1500W

19 בר

250 גרם

1.8 ליטר

43x24x34 ס"מ

11.3 ק"ג

ניתן להתקין בנפרד 

74-145 מ"מ

מתח

צריכת חשמל

לחץ משאבה

מיכל פולים

מיכל מים

מידות

משקל

סנן מים

פיית מזיגה מתכווננת
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מכונת הקפה האולטימיבית לבית ולמשרד

• ממשק הפעלה בעברית )ו-3 שפות נוספות לבחירה(
• מערכת שטיפה וניקיון אוטומטית של מערכות

  החלב והקפה, כולל יחידת חליטה נשלפת לניקיון  
  עצמי ושמירה על הגיינה

• שליטה על חוזק וטמפרטורת הקפה )3 רמות(
• אפשרות בחירה בין חלב חם למוקצף

• מסך Touch מלא
One Touch Cappuchino טכנולוגית •

• קומפקטית וצרה )24 ס"מ בלבד(
)Eco( מצב חסכון באנרגיה •

• מגש חימום כוסות
• ספירת מנות קפה

תוספות לשימוש משרדי

לצורך שימוש משרדי ניתן לרכוש דגם הכולל:
•  מיכל פולים מוגדל )תכולה של 600 גרם(

•  מגירות עודפים מוגדלות לניקוז שאריות קפה ומים 
   )70 מנות קפה, 4 ליטר מים(

•  חיבור מים ישיר עם מצוף
•  ניתן לרכוש מקרר חלב מקצועי בנפח 10 או 15 ליטר
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קפה גורמה בלגי
כל הזכויות שמורות לתבור סחר בע"מ, יבואנית בלעדית של Belmoca בישראל 

 B-100

קומפקטית, אלגנטית ונוחה לתפעול, ה-B-100 הינה המכונה האופטימלית 

הקפה  תערובות  ממיצוי   * קפוצ'ינו או  ארוך  אספרסו  אספרסו,  להכנת 

.Belmoca המופלאות של
latte עם שימוש בקפסולת לאטה *

Belina

 .Belmoca Belina האקסקלוסיבית הינה מכונת הדגל של 
מכשיר פרימיום זה, הפועל בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, מביא את חוויית 
הקפה לגבהים חדשים וגורף מחמאות מכל עבר. לאוהבי "החיים הטובים".

שחור טוקסידו 
Tuxedo Black

כסוף טיטניום 
Titanium Silver

 Sunrise אדום לוהט
Red

 Sunrise אדום לוהט
Red

שחור טוקסידו
Tuxedo Black

 Frosted לבן בוהק
White

 Frosted לבן בוהק
White

כסוף טיטניום 
Titanium Silver
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מיד כשמסתיימת טחינת פולי הערביקה הקלויים והמשובחים, נארזות 
תערובות הקפה של Belmoca בקפסולות אלומיניום בצורת יהלום, 

אטומות הרמטית לשמירת טריות ומניעת התחמצנות 180 הארומות 
העשירות והרגישות המצויות בקפה טרי שזה עתה נטחן.

צורת הקפסולה הייחודית מכילה עד 20% יותר קפה ומקנה טעם עז 
ומופלא עוד יותר לאספרסו שלך.

risoluto ריזולוטו
החזק  האספרסו  לאוהבי  מיועדת  ריזולוטו 
פולי  של  הכהה  קלייתם  ביותר.  והעוצמתי 
יוצרת  המובחרים  והערביקה  הרובוסטה 
תערובת בעלת אלמנטים חזקים ומלאים, בה 

ניתן לזהות טעם פיקנטי ורמזים של קרמל.

11

חדש!
עוצמתית
במיוחד

קפסולה 

ריסטרטואספרסואספרסו ארוךדרגת חוזק

largo לארגו

תערובת המכילה 100% פולי ערביקה מובחרים 
ממרכז ודרום אמריקה, שנקלו קלות ומקנים לקפה 
ארומה רעננה וניחוחות מעודנים של מתיקות ופירות.

לארגו מומלצת במיוחד להכנת אספרסו ארוך, בעל 
ניחוחות עשירים וקרמה אמיתית מופלאה.

latte לאטה

עם לאטה, קפסולה ייחודית על בסיס חלב רזה 
ומי גבינה, ניתן להכין את כל סוגי הקפה 

במכונה אחת ובשני שלבים פשוטים! משלבים את 
לאטה עם אחת מקפסולות הקפה המשובחות 

של Belmoca  ונהנים מקפוצ'ינו מופלא בשלל 
טעמים.

allegro אלגרו
אלגרו הינה תערובת מופלאה של פולי

ערביקה ורובוסטה הודית, שקלייתם המתונה יוצרת 
ניחוחות פירותיים מעודנים ומתוקים עם רמזים של 

שוקולד טהור ודבש.

תערובת של פולי ערביקה טהורים ממרכז ודרום 
אמריקה, שקלייתם האיטית יוצרת טעם סוחף, 

ארומות עשירות ושכבת קרמה מלאה וטעימה. פייר 
טרייד מומלצת לאלו הנהנים מאספרסו קצר או ארוך 

בעל עוצמה מתונה.

fair trade פייר טרייד

4

6

4

crescendo קרשנדו

קרשנדו הינו האספרסו העוצמתי ביותר של 
Belmoca. תערובת זו מכילה פולי ערביקה מובחרים 

מדרום אמריקה, אשר קלייתם האינטנסיבית 
יוצרת טעם עז ומענג עם חומציות קלה, רמזים 

של קקאו וניחוחות פיקנטיים, הנשאר בחלל הפה 
לאורך זמן.

התערובת נטולת הקפאין של Belmoca מכילה 
פולי ערביקה ממרכז ודרום אמריקה אשר נבחרו 

בקפידה רבה. קליית הפולים הממושכת תורמת 
ליצירת טעם עדין בעל רמזים קלים של שוקולד.

decaffeinato נטול קפאין

98

3
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תערובת מעודנת 
וקטיפתית, מתאים 
לאספרסו וריסטרטו.

תערובת המורכבת מזנים מובחרים המגיעים מדרום 
חזקה  עד  בינונית  בקלייה  ואסיה  אפריקה  אמריקה 
מאופיינת בחמיצות עדינה. התערובת מורכבת מ- 80% 
חזקים  טעמים  עם  אמיתי  איטלקי  לטעם  ערביקה 
בחומציות  מאופיינים  רובוסטה  קפה  פולי  ו-20% 
נמוכה וגוף מצוין , תערובת קלאסית עם מרקם עשיר.

Alto אלטו

8
אספרסוקפוצ'ינו

בכדי ליצור את תערובות הבית שלנו, אנו משתמשים 
מומחי  צוות  אמריקה,  ממרכז  משובחים  קפה  בפולי 
הקפה שלנו בוחרים בקפידה את תערובות הבית שלנו 
במטרה להפוך את כוס הקפה שלך לחוויה שנשארת 

אתך לאורך כל היום.

מארז 100 קפסולות מיקס תואם נספרסו+ 
2 כוסות דאבל גלאס 80 מ"ל

קפסולות תואמות 
Nespresso נספרסו

תערובת איכותית מורכבת מפולים המגיעים מדרום 
אמריקה ,מורכבת מ-70% פולי ערביקה בעלי  ארומה 
חומציות  ברמת  מאופיינים  דומיננטי  וגוף  עשירה 
ו-30% פולי רובוסטה בעלי טעמים עשירים  בינונית 
וחומציות עדינה ומאוזנת ,תערובת המזכירה שוקולד 

מריר  לאוהבי אספרסו חזק וארומטי.

Intenso אינטנסו

10
אספרסוקפוצ'ינו

טעם פירותי, ייחודי 
ומפנק הטעמים הפירותיים 
של הערביקה מעניקים 
טעם ייחודי ומפנק שנשאר 

בפה לאורך זמן.

טעם מושלם של 
ארומה עשירה, מתאים 

לקפוצ'ינו, הפוך 
ואספרסו ארוך.

אמריקה  מדרום  המגיעים  איכותיים  זנים  תערובת 
רובוסטה  קפה  מ-70%פולי  מורכבת  ואפריקה  
עדינה  וחומציות  אגוזיים  טעמים  בעלי  ייחודיים 
גוף מלא.  היוצרים משקה קפה עשיר עם  ומאוזנת, 
ו-30% פולי קפה ערביקה ארומטיים במיוחד, המעניקים 
לאספרסו  מתאים  עשירה  ארומה  של  מושלם  טעם 

קצר ולקפוצ'ינו.

6

Aroma ארומה

תערובת פולי 
קפה נטול קפאין 

תואם נספרסו.

תערובת פולי קפה נטול קפאין תואם נספרסו, 
היוצרת  עדינה  בחמיצות  מאופיינת  משובחת 

ניחוחות עזים לחווית קפה יוצאת מהרגיל.

אספרסוקפוצ'ינו
6

Decaffeinated נטול
המגיעים  איכותיים  מזנים  המורכבת  תערובת 
ממרכז ודרום אמריקה. מורכבת מ-70% פולי  קפה 
נקלה  זן  כל  רובוסטה.  קפה  פולי  ו-30%  ערביקה 
מקסימלי  למיצוי  המוביל  מיוחד,  בתהליך  בנפרד 
וקטיפתית  מעודנת  תערובת  הטעמים,  כל  של 

בעלת מרקם קרמי.

4
אספרסוקפוצ'ינו

Crema קרמה

קפסולות שוקו 
מעולות, תואם 
Nespresso

שוקו )קקאו( משובח מתחיל בגידולים האקזוטיים 
למרגלות הריהאנדים בקרבת נהרות האמזונס.

בדיוק  שלנו  הקקאו  בתערובת  להשתמש  בחרנו 
במקום בו גילו לראשונה את פולי הקקאו.

מדוייקת  במנה  מביאות  היום  הקקאו  קפסולות 
משקה שוקו מעולה בדיוק בטמפרטורה הנכונה.

ChocoMor שוקומור

אספרסו חזק
וארומטי, מתאים 
לקפוצינו ואספרסו

קצר וחזק
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אביזרי קפה

נוקבוקס CAFELAT גדול 408 
גרם למכונת קפה ביתית

 בצבע שחור

21CM469

קופסת דפיקה כפולה בילדאין 
מנירוסטה

21CM475

קופסת דפיקה בודדת בילדאין 
מנירוסטה

21CM476

קופסת דפיקה עגולה קוטר 
17X17 מנירוסטה

21CM477

 BIALETTI מקינטה 3 כוסות
חליפי

93CM300A

 BIALETTI מקינטה 6 כוסות
חליפי

93CM301A

 BIALETTI מקינטה 9 כוסות
חליפי

93CM302A

מקינטה 3 כוסות בצבע שחור 
כוסות BIALETTI חליפי

93CM303A

מקינטה 6 כוסות בצבע שחור 
כוסות BIALETTI חליפי

93CM304A

קנקן הקצפה מקצועי מנירוסטה 
MOTTA 35 תואםCL

93CM510A

קנקן הקצפה מקצועי 
מנירוסטה 550CL תואם 

MOTTA

93CM511A

קנקן הקצפה מקצועי 
MOTTA 75 תואםCL מנירוסטה

93CM512A

קנקן הקצפה לחלב 
CONCEPT-ART נירוסטה

 0.60 ליטר

93CM530

קנקן הקצפה שחור 0.50 ליטר 
MOTTA מטפלון תואם

93CM573A

מפזר קקאו וקינמון תוצרת 
איטליה

93CM580

קנקן הקצפה מנירוסטה 1 ליטר

93CM588
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אביזרי קפה

קנקן הקצפה לחלב 
CONCEPT-ART נירוסטה

 0.35 ליטר

93CM589

תושבת לדוחסן עגולה 60 מ”מ 
קוטר מעץ תוצרת איטליה

93CM621A

קנקן הקצפה מטפלון 0.35 מ”ל 
בצבע שחור

93CM660

קנקן הקצפה מטפלון 0.60 מ”ל 
בצבע שחור

93CM661

קנקן הקצפה מטפלון 1 ליטר 
בצבע שחור

93CM662A

דוחסן קפה בסיבוב שחור 
58 מ”מ

93CM679

דוחסן קפה נירוסטה
 קוטר 58 מ”מ

93CM723

דוחסן קפה נירוסטה 
קוטר 58 מ”מ

93CM724

משטח גומי קטן לדוחסן קפה

93CM730

מחזיק טמפר שחור

93CM740

קומקום לקפה 1.2 ליטר
HARIO תואם 

93CM767

מטחנת קפה זכוכית ידנית 
שחורה תואם אריו עם צנצנת 

נוספת לאחסון קפה

93CM772

מטחנת קפה ידנית שחורה 
מפלסטיק תואם אריו

93CM774

ספל קרמי לבן HARIO תואם 
להכנת קפה מסנן 
פילטר 4-1 כוסות

93CM789A

פרנץ פרס מעץ 350 מ”ל 

93CM895

פרנץ פרס מעץ 600 מ”ל 

93CM896
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אביזרי קפה

פרנץ פרס מעץ 800 מ”ל

93CM897

פרנץ פרס מנירוסטה 350 מ”ל

93CM898

פרנץ פרס מנירוסטה 600 מ”ל

93CM899

פרנץ פרס מנירוסטה 1000 מ”ל

93CM900

מקציף חלב ידני מנירוסטה
 400 מ”ל

93CM901

קנקן הקצפה לחלב נירוסטה 
350 מ”ל צבע טיטניום

93CM905

קנקן הקצפה לחלב נירוסטה 
600 מ”ל צבע טיטניום

93CM906

קנקן הקצפה לחלב נירוסטה 
1 ליטר צבע טיטניום

93CM907

קנקן הקצפה לחלב מנירוסטה 
550 מ”ל צבע טיטניום תואם 

מוטה

93CM908

קנקן הקצפה לחלב מנירוסטה 
600 מ”ל צבע זהב

93CM909

קנקן הקצפה לחלב מנירוסטה 
600 מ”ל צבע שחור

93CM910

קנקן הקצפה לחלב מנירוסטה 
400 מ”ל

93CM914

קנקן הקצפה לחלב מנירוסטה 700 מ”ל

93CM915

קנקן הקצפה לחלב נירוסטה 750 מ”ל

93CM916

מטחנת קפה ידנית מנירוסטה

93CM980
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אביזרי קפה

עט חשמלית לציור קפה לאטה

93CM983

קומקום מנירוסטה בצבע שחור 1200 מ”ל

93CM984

מטחנה ידנית נירוסטה גובה 18.8 ס”מ
 40 גרם

93CM981

קומקום מנירוסטה 1200 מ”ל תואם אריו

93CM985

מיכל לאיחסון קפה 1500 מ”ל

93CM986

מיכל לאיחסון קפה 1800 מ”ל

93CM987

מחזיק מפתחות קנקן הקצפה בצבע 
שחור עם לוגו תבור

כד זכוכית בגובה 150 מ”מ להכנת קפה 
פילטר 400 מ”ל עם פילטר רב פעמי

93CM990

93CM998

מחזיק מפתחות מקינטה

כד זכוכית בגובה 165 מ”מ להכנת קפה 
פילטר 400 מ”ל עם פילטר רב פעמי

93CM994

93CM999

מחזיק מפתחות קומקום לוגו תבור

מטחנת קפה ידנית מעץ

93CM995

93CM9977
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רשומות


