
                                       
 

 
 

Parná tryska je neodeliteľnou súčasťou Vášho kávovaru. Ak ju  

ale vhodným spôsobom neudržujete, môže byť živnou pôdou pre 

nebezpečné baktérie alebo spôsobiť mechanickú poruchu Vášho 

prístroja. Pre ľahšie a účinnejšie čistenie ponúkame utierky  

COFFEE TOWEL s nasledovnými výhodami : 
 

Vlastnosti a výhody 
 
 Predstavujeme Vám novú čistiacu utierku špecificky určenú pre baristov : 
 
Jedinečné prevedenie zaručuje čistotu a následnú  údržbu i skvelú chuť kávy  
 
Každý deň vypijú Európania v priemere 1 miliardu šálky kávy a viac než 30 % týchto šálok je 
im podávaných v reštauráciách a kaviarňach. Ako ale baristi zaručia čistotu svojich 
kávovarov a najlepšiu možnú chuť pripravovanej kávy? Poznáme riešenie : Utierky špecificky 
navrhnuté k čisteniu  kávovarov. 
Prečo používať zvlášť utierky na kávovary?  
Naprieč  Európou  využívajú 2 milióny profesionálnych kávovarov parné trysky, ktoré 
profesionálne pripravenej káve dodávajú jej lahodnú chuť v podobe horúcej mliečnej peny. 
Parné trysky a mlieko ale predstavujú živnú pôdu pre nebezpečné baktérie. Pre prípravu 
najlepšej a najčerstvejšie chutnajúcej kávy je treba samotné zariadenie i parnú trysku očistiť 
od kávovej usadeniny a iných nečistôt.  
Výrobok  Coffee Towel je odolný voči teplotám do 250 °C a dokázateľne pevnejší než mnohé 
iné bežne používané utierky, a to v suchom i vlhkom stave. Je ich možné opakovane prať v 
pračke, nakoľko tým nestrácajú svoje vlastnosti, a predstavujú tak skvelý pomer kvality a 
ceny. Jedinečná tkaná štruktúra výrobku je o 30 % odolnejšia než u iných utierok  a dokáže 
absorbovať až deväťnásobok svojej hmotnosti.  
Certifikácia pre styk s potravinami podľa noriem HACCP  
Nemenej  významná je i certifikácia pre styk s potravinami, ktorú výrobku Coffee Towel udelil 
nemecký skúšobný inštitút  ISEGA. Použitie utierok v prostrediach určených pre prípravu 
potravín je  bezpečné, čo predstavuje kľúčový aspekt  takmer vo všetkých  kaviarňach, ktoré 
ponúkajú múčniky a iné sladkosti. Jeho jedinečné prevedenie v oranžovej farbe súčasne 
pomáha pri dodržovaní noriem HACCP súvisiacich s bezpečnosťou a efektivitou 
upratovania.  
Čistenie zariadenia, bezpečnosť pri práci  
Náležité čistenie profesionálnych kávovarov znižuje mieru poruchovosti a zaisťuje dlhšiu 
životnosť zariadení.. Tepelná odolnosť a dokonalé čistiace vlastnosti umožňujú obsluhe 
vykonať dôkladné čistenie za niekoľko sekúnd bez toho, aby  tým ohrozovala svoju vlastnú 
bezpečnosť či užívateľský komfort.  



Špecificky navrhnuté výrobky Coffee Towel predstavujú najlepšiu záruku čistých 
a neupchávajúcich sa kávovarov a čerstvej lahodnej kávy. Jedná sa teda o nákladovo 
efektívny spôsob boja s baktériami, ktorý umožňuje vykonávanie  bezpečného a 
jednoduchého čistenia.  

 

 

 
 

 
 
 
Certifikácia pre styk s potravinami – dôležité pri používaní mlieka  

- Tepelná odolnosť (250°C) 
- Testované v súlade s normou ISO 12127  
-  Možnosť prať v práčke  
-  Určené k opakovanému použitiu  
- Perforovaná vlnitá štruktúra  
- Vylepšená ochrana proti baktériám 
- Ľahšie žmýkanie 
- Farebné prevedenie súčasne zaisťuje dôsledné dodržiavanie postupu podľa noriem HACCP 

a znižuje riziko nesprávneho používania 
 

 


