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CITROCASA
GLOBAALI
TUOTEMERKKI

PÄÄMAJA

VARASTO

TUOTANTO

CITROCASA
AINUTLAATUINEN MAAILMA TÄYNNÄ TUOREUTTA.
HEDELMÄT

PULLOT
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Citrocasa on tuottanut tuoreutta jo vuodesta 1993. Tämä raikas ja
innovatiivinen yritys, jonka sydän sykkii tuorepuristetulle appelsiinimehulle,
on kasvanut maailmanlaajuiseksi tuotemerkiksi. Tuotteitamme löytyy yli 100
kauppapaikasta ympäri maailmaa. Tämä on kaikkien Citrocasa-perheessä
maailmanlaajuisesti työskentelevien sitoutuneisuuden ja asiantuntemuksen
sekä mehupuristintemme ensiluokkaisuuden ja toimivan logistiikan ansiota.
Näin saavutamme tuoreuden, josta nautit joka päivä.
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KESTÄVYYS
Erinomaisen hygienian ja käyttöiän
takaamiseksi Citrocasa-mehupuristimen
kaikki tärkeät osat on tehty ruostumattomasta
teräksestä. Näin mehu on laadukasta,
hygieniastandardit ovat huipussaan ja tuote
säilyy arvokkaasti asiakkaitamme varten.

AINA
ASKELEN
EDELLÄ.

MUKAVUUS
Jokapäiväinen elämä voi itsessään olla
raskasta, joten me haluamme tehdä siitä
helpompaa. Laitteen irrotettava takaosa on 2Zone-Teknologian avainkomponentti. Tämä
tekee Citrocasa-mehupuristimesta nopean
purkaa ja helpon puhdistaa.

TURVALLISUUS
Päivittäistavarakauppojen ja ravintola-alan toimijoiden globaalina
johtavana kumppanina olemme aina askelen edellä. Emme tingi
kestävien ensiluokkaisten puristintemme kehityksestä. Emmekä
me koskaan lopeta. Aina tehdään parannuksia. Tehokkuutta ja
kestävyyttä lisätään. Täyttämällä kunnianhimoiset standardimme
olemme päässeet tavoitteeseemme olla johtava teknologia
tuoreuden ja innovaation saralla.

Patentoitu pikalukko kiinnittää kaikki osat
yhdellä ruuvilla. Puristus- ja leikkuuosat
voidaan poistaa puhdistusta varten
sekunneissa ja laittaa ne takaisin yhtä
nopeasti. Magneettikytkin takaa, että laite
käynnistyy vain, jos osat ovat
sataprosenttisesti oikeilla paikoilla.

NIIN HELPPO JA VOITTAMATON

MAKU
HYGIEENINEN

LAADUKAS

TUOTTOISA

TEHOKAS

100 % TURVALLINEN

KÄYTÄNNÖLLINEN

Maksimaalinen
hygienia 2-zoneteknologialla.

Tarkka leikkaus
tuottaa
ensiluokkaista
mehua.

Korkea
mehuntuotto ja
nopea mehustus.

Helppo ja nopea
puhdistus innovatiivisen
muotoilumme ansiosta.

Korkeimmat
varotoimet laitteen
käytössä ja huollossa.

Laitteet, hedelmät,
ja pullot – kaikki
yhdestä paikasta.
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Leikkaa repimättä: hedelmän tarkka ja
dynaaminen leikkaus takaa, että mehu
on puhdasta – ei kitkerää makua eikä
eteerisiä öljyjä appelsiinin kuoresta.
Näin syntyy laadukkain ja
parhaimman makuinen mehu.
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PERFORMING
FRESHNESS
KEHITYSVAIHEESTA
LOPPUTUOTTEEKSI
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TUOTEKEHITYS
Uusia ideoita versoo, kun ihmiset käyttävät
mehupuristimiamme joko yrityksen sisäisellä
kehittelyosastolla tai muualla maailmassa. Me
otamme aina mielellämme vastaan ideoita ja
ehdotuksia asiakkailtamme ja kumppaneiltamme. Ja
me reagoimme nopeasti maailmanmarkkinoiden
tarpeisiin. Sloganimme Performing freshness
merkitsee lyhyitä kehityskiertoja ja tuoreita ideoita.

TUOTANTO
Paras tuorepuristettu mehu ei ole
itsestäänselvyys, vaan siihen liittyy
huipputeknologinen laitetuotanto.
Kaikki ensiluokkaiset mehupuristimemme on
testattu moneen kertaan, jotta voidaan varmistua
siitä, että ne todella täyttävät Citrocasan korkeat
standardit. Tulokset vakuuttavat sinut: tuoretta
mehua jokaiseen pulloon ja lasiin.

LAATULUPAUS
Merkitystä on sillä, mitä teemme ja miten
sen teemme. Siksi laatulupauksemme
jatkuu ensiluokkaisten mehupuristintemme
paikalleen asennuksen jälkeenkin.
Tarjoamme kaikille asiakkaillemme
teknisen tuen ja avun aina, kun se on
tarpeen. Yksi puhelu riittää, ja hoidamme
minkä tahansa ongelmatilanteen.
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MONIPUOLISUUS
KOHTAA
TEHOKKUUDEN
GREIPPI
Risteymä, joka on saatu appelsiinista ja
pomelosta, jota kuvaillaan saksan kielessä
usein paratiisiomenaksi.

TUOREUS MUKANA
TUOREPURISTETTUJEN
MEHUJEMME AINESOSIEN
VALINNASSA
Hedelmän ei aina tarvitse olla appelsiini.
Tuorepuristettujen mehujen klassikon
ohella on monia muita hedelmiä, joita
varten mehupuristimemme on tehty.

LIMETTI

Sloganimme Performing freshness
merkitsee monipuolisuutta ja
tehokkuutta.

Sitruunan pikkusisko. Se erottuu
voimakkaan ja maukkaamman
makunsa ansiosta.

GRANAATTIOMENA
Elämän ja hedelmällisyyden
symboli. Tässä hedelmässä on
suuri määrä bioaktiivisia
ainesosia, jotka tukevat
vastustuskykyämme.

APPELSIINI
Tuorepuristettujen mehujen klassikko.
Appelsiini on maailman viljellyin
sitrushedelmä.
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SITRUUNA
Jokaisen hyvän sitruunamehun pohja.
Mehukas, hapan hedelmäliha sisältää
noin 3.5–8 % sitruunahappoa ja paljon
C-vitamiinia.
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PERFORMING
FRESHNESS –
PARASTA ANTIA
JOKA PÄIVÄ
Lasi tuorepuristettua mehua aktivoi kerralla kaikki aistit.
Virkistävän makuelämyksen, ainutlaatuisen tuoksun ja
hedelmän korkean laadun lisäksi tuorepuristetuissa
mehuissa on sellaisia elintärkeitä ja bioaktiivisia
ainesosia, joita ei löydy tiivisteistä tehdyistä pakatuista
tuotteista. Ne, jotka todella haluavat hemmotella
vieraitaan ja asiakkaitaan, tarjoavat Citrocasan tuoreutta.

TÄYDELLINEN RATKAISU
KAIKKIIN PAIKKOIHIN

BAARI & KAHVILA
Ihanteellinen ratkaisu, kun tilaa on
vähemmän, mutta laadusta ei
haluta tinkiä. Vieraasi tulevat
arvostamaan tuoreutta.

REVOLUTION / FANTASTIC

10 | CITROCASA

HOTELLI & RAVINTOLA
Kaikki hieman tilavammat paikat
saadaan elävöitettyä näillä
mehupuristimilla. Vieraasi saavat
tuoreen startin jokaiseen päivään.
.

ECO / FANTASTIC / 8000

LEIPOMOT

SUPERMARKET

HUOLTOASEMAT

LÄHIKAUPPA

Tuoretta leipää ja tuorepuristettuja mehuja.
Tällainen yhdistelmä antaa hyvän alun
jokaiselle päivälle. Sinulle ja asiakkaillesi.
Ja jos katsotaan tuloja, tulet pian
tarvitsemaan isomman uunin.

Kun suuri asiakasmäärä vaatii
suurempaa tuorepuristetun mehun
tuotantoa. Lisätulot eivät kasva puussa,
mutta meidän mehupuristimemme ja
hedelmämme antavat sen vaikutelman.

Siinä missä autot kaipaavat välillä
tankkausta, myös asiakkaasi ansaitsevat
virvoituksen tien päällä. Meidän
mehupuristimemme ovat vitamiiniasemia,
joista pursuaa lisätuloja.

Meidän laitteemme ovat elementissään
paikoissa, joissa mehupuristimen
integroinnin tulee olla mahdollisimman
helppoa. “Tuoreutta mukaan” saa nyt
helpommin kuin koskaan.

ECO / REVOLUTION / FANTASTIC

FANTASTIC / 8000

FANTASTIC / 8000

FANTASTIC / 8000
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CITROCASAN
KOKO SETTI
LAITTEET - HEDELMÄT - PULLOT
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MANUAL
ECO LINE

PERFORMING FRESHNESS
TARTU TULEVAISUUTEESI.

STARLIGHT
Peruslaite, joka johdattaa helpolla
tavalla Citrocasan maailmaan.

Citrocasa tuo lähes unohdetun kokemuksen takaisin
ulottuvillemme. Tuoreus ja maku ovat nyt yhä makeampia
ja ne saavutetaan omatoimisesti. Missä ja milloin
tahansa, sillä enää emme ole aikaan tai paikkaan
sidottuja. Eco-sarjan mehupuristimet on helppo asentaa
mihin tahansa paikkaan – ne eivät vaadi lainkaan
sähkövirtaa. Ihanteellinen hotelleihin, luomumarketteihin,
kahviloihin, rantabaareihin ja jopa syrjäisiin
vuoristomajoihin.

FANTASTIC ECO

FANTASTIC ECO PLUS

Tuoreutta itse tehtynä. Tässä
laitteessa Fantastic-sarjan muotoilu ja
laatu yhdistyvät huippulaatuiseen
käsikäyttöiseen toimintamekanismiin.

Yhdellä laitteella paljon mehua pienellä
vaivalla. Eco Plus -laitteen suuri
hedelmäkori ja käsikäyttöinen
toimintamekanismi tekevät
puristuskokemuksesta ensiluokkaisen.

STARLIGHT
79.5 x 51.5 x 51 cm / 46 kg
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FANTASTIC ECO
78 x 57.5 x 56 cm / 56 kg

FANTASTIC ECO PLUS
94.5 x 57.5 x 56.5 cm / 67 kg
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COMPACT
REVOLUTION

REVOLUTION
Pienin mehupuristimemme vakuuttaa muotoilullaan,
24 senttimetrin leveydellään ja tutulla Citrocasateknologialla.

PERFORMING FRESHNESS
TUOREUTTA KOMPAKTILLA TAVALLA.
Nautinnon mullistaja pieneen tilaan. Sataprosenttista
Citrocasa-laatua olevat pienet laitteet, valtaisa
suorituskyky ja nopea puhdistus ovat vain muutamia
niistä mullistavista eduista, joita pienissä, kompakteissa
mehupuristimissa ei ole tätä ennen nähty. Compact-sarja
rikastuttaa valikoimaasi, ja se on täydellinen ratkaisu
pieniin paikkoihin, joissa vaaditaan huippulaatua.

Vaihtelua ja monipuolisuutta voidaan nyt
tarjota kompaktissa koossa. Revolution-laite
ei purista vain appelsiineja, vaan myös
granaattiomenoita – Mahtava juttu, eikö?

REVOLUTION
77 x 24 x 51.2 cm / 40 kg
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15 x

= 1 l / min
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MEDIUM
CAPACITY

FANTASTIC M/AS
Vakuuttaa käyttömukavuudellaan. Aseta
lasi paikalleen, lisää appelsiinit ja laite
hoitaa loput.

FANTASTIC M/SB
Suorituskykyä ja käyttömukavuutta –
parasta tuorepuristettua mehua helposti
hanaa painamalla.

PERFORMING FRESHNESS
HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ
KUNNIANHIMOISEEN MAKUNAUTINTOON.
Fantastic-sarjan tuotteilla täytät ja jopa ylität
asiakkaidesi odotukset. Huoliteltu muotoilu,
yksinkertainen käsittely ja kaikkien
komponenttien helppo puhdistus tekevät
tästä mehupuristimesta ihanteellisen, aikaa
kestävän kumppanin. Tee vaikutus
poikkeuksellisella tuoreudella ja laadulla.
FANTASTIC M
78 x 38 x 55.5 cm / 44 kg
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30 x

= 2 l / min
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JOKAINEN PÄIVÄ ON HYVÄ,
KUN SAA KOKEA HETKEN TUOREUDEN.
Tarjotaksesi loistavaa tuorepuristettua mehua
sinun täytyy mennä uutta kohti. Vain täydellisyys
pienintäkin yksityiskohtaa myöten johtaa
parhaisiin tuloksiin. Se ei ole helppo tehtävä,
mutta mielestämme se on sen arvoista. Ja
miljoonat asiakkaat ovat kanssamme samaa
mieltä joka päivä.
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NAUTI
TUOREUDESTA
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HIGH
CAPACITY

FANTASTIC F/D
Huipputeknologia kohtaa tehokkuuden –
täysin automatisoitu puristus
ohjelmoitavalla hedelmänsyötöllä on
ihanteellinen keskisuureen tai suureen
mehuntarpeeseen, ja se käynnistyy
nappia painamalla.

PERFORMING FRESHNESS
TÄYTTÄ MAKUA ENSILUOKKAISESTI.
Pyörititpä ravintolaa, luomu- tai herkkumyymälää,
kuntokeskusta tai supermarkettia, Fantastic F, jossa
on suuri, muotoilultaan kompakti hedelmäkori, on
mainio ja aikaa kestävä ratkaisu kaikkiin tiloihin.
Sopii liiketoiminnalle, joka kantaa hedelmää.

FANTASTIC F/SB
Ensiluokkaista itsepalvelua
kansainvälisellä kokemuksella.
Tämä laite käynnistetään
painamalla hanaa, ja sen koriin
mahtuu 17 kiloa appelsiineja.
(= n. 5.6 litraa mehua).

FANTASTIC F
94 x 50 x 65.5 cm / 52 kg
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30 x

= 2 l / min
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HIGH
CAPACITY 2.0

FANTASTIC eXpress
Fantastic eXpress on upouusi laadukas
appelsiinimehupuristimemme, jossa on
innovatiivinen OneStep-puristin: tämä
laite voidaan pestä näppärästi
pesukoneessa.

PERFORMING FRESHNESS
MEIDÄN INNOVAATIOTAMME AJAA
HALU OLLA ASKELEN EDELLÄ.

FANTASTIC CONNECT
Avoin kaikkein tärkeimmille liikemaailman
yhteyksille. Fantastic Connect on kytkettävissä
verkkoon, siinä on liitännät maksujärjestelmille
ja 7 tuuman kosketusnäyttö. Mikään ei siis ole
sujuvan liiketoiminnan esteenä. Päinvastoin
sujuvan tiedonkulun ansiosta laite toimii
paremmin kuin koskaan.
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Meidän periaatteemme on perehtyä huolella asiakkaiden
kokemuksiin ja pysyä mahdollisimman läheisessä
yhteydessä kauppapaikkojen kanssa. Näin olemme
pystyneet reagoimaan nopeasti ja puskemaan
tuotekehityksen rajoja lisäämällä parannuksia, helppoutta ja
tehokkuutta. Tuloksena on kaksi uutta laitetta, jotka nostavat
ensiluokkaisen mehustuksen standardin uudelle tasolle
uusilla näytöillä, automaattisella siivilänpuhdistuksella,
OneStep-puristuksella ja useilla eri
kytkentämahdollisuuksilla.

FANTASTIC EXPRESS
94.5 x 50 x 65.5 cm / 53 kg

FANTASTIC CONNECT
94.5 x 60.5 x 65.5 cm / 53 kg

30 x

= 2 l / min
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HEAVY DUTY
CAPACITY

8000 XB
Täydellinen ratkaisu, jos haluat puristaa valmiiksi
suurempia määriä appelsiinimehua: mehu
puristetaan suoraan 5 litran säiliöön. Ihanteellinen
järjestelmä pullojen tai lasien täyttöön paikan päällä.

8000 SB ATS

8000 SB ATS POME

Automaattisella siivilänpuhdistusjärjestelmällä
varustettu 8000 SB ATS edustaa uutta
itsepalvelun, helppokäyttöisyyden ja
automaation standardia.

Ihanteellinen laite tuorepuristetun
granaattiomenamehun valmistukseen.
Automaattinen siivilänpuhdistusjärjestelmä
tekee itsepalvelusta vaivatonta.

PERFORMING FRESHNESS
KUN HALUAT VÄHÄN ENEMMÄN.
Tarjoamme erittäin suorituskykyisiä ja
tehokkaita ratkaisuja silloin, kun tilanne sitä
vaatii. 8000-sarja on menestyksesi avain, jos
pyörität super- tai hypermarkettia ja aiot
tuottaa tuoretta mehua suureen kulutukseen.
Taatusti toimiva ratkaisu liiketoiminnalle,
joka kantaa hedelmää.
8000 SERIE
102 x 67 x 66 cm / 78.5 kg
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40 x

= 2.7 l / min
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AINA
VALMIS
KÄYTTÖÖN

YKSILÖLLISET LISÄVARUSTEET
KULLEKIN MEHUPURISTIMELLE
MUUNTELE CITROCASA-LAITETTASI TARPEIDESI MUKAAN.
Monipuolisen mehupuristinvalikoimamme lisäksi Citrocasalaitetta voi myös tarvittaessa muunnella eri tavoin.
Tarjoamme kokonaisvaltaisen varustesarjan kauniista ja
tilaa säästävästä hedelmäkorista erilaisiin puristusosiin ja
moduulirakenteisiin mehusaarekkeisiin, jotta voit optimoida
liiketoimintasi virkistävillä elementeillä.

1 Pullonjakaja
Käy yhteen vastaavan pullokoon kanssa. Voidaan
asentaa laitteen vasemmalle tai oikealle puolelle.

5 Pieni puristin

6 Suuri puristin

7 Hedelmäkorit

2 Lasiteline
1

Toimii loistavasti buffetissa.
Asennettavissa vasemmalle tai oikealle.

2

3 Kaappi
Liikuteltava, ruostumatonta terästä
oleva kaappi integroidulla jäteastialla.

Ihanteellinen sitruunoille ja pienille
sitrushedelmille halkaisijaltaan 50–60 mm.
Saatavilla Fantastic ja 8000 -sarjoihin.

3

8 Jää-/kylmäallas

Ihanteellinen
greipille
ja
suurille
hedelmille halkaisijaltaan 80–90 mm.
Saatavilla 8000-sarjan laitteisiin.

9 Suuri kaappi

Säilytä ja tarjoile hedelmäsi hienolla tavalla
tilaa säästäen. Saatavana Fantastic M
-sarjaan, Fantastic Ecoon ja Revolutioniin.

10 Asennussarja kiinnitykseen

4

4 Shop-in-shop-järjestelmä
Kaikki yhdessä paikassa:
mainos ja säilytystila
hedelmille ja pulloille, suuri
(kuva) tai pieni (asennettuna
vas. tai oik.). Ota enemmän irti
Citrocasa-laitteestasi.

Tuo valmiiksi puristetut mehut
esteettisesti käden ulottuville.
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Optimaalinen ratkaisu paikkoihin, joissa
on paljon kävijöitä. Kaappiin mahtuu kaksi
jäteastiaa. Saatavilla 8000-sarjan laitteille.

Lisäosat

Integroi Citrocasa-laitteesi saumattomasti
tiskiin. Näin kuoret katoavat pöytäpinnan
alapuolelle.

Lisätietoja löytyy
verkkosivuiltamme

Erilliset jalustat liittimineen pienille, keskikokoisille tai
suurille laseille ja pulloille.
Suora jäteastia, joka on jopa 30 % tilavampi.
Kansi hedelmäkorille turvallisuuden ja hygienian parantamiseksi.
Näytöllinen jääkaappi valmiiksi puristettujen mehujen säilytykseen
ja tarjoiluun.
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