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CITROCASA 
GLOBAALNE
BRÄND

PEAKORTER

PUDELID

TOOTMINE

VILJAD

LADU

CITROCASA AINULAADNE VÄRSKUST TÄIS MAAILM

Värskuse tipptase. Just seda esindab Citrocasa juba alates 1993. 
aatast. Värskusele, innovaatilisusele keskunud ettevõte, millel oli kirg 
värskelt pressitud apelsinimahla vastu, kasvas suure hooga ning sai 
ülemaailmselt kaubamärgiks. Meid võib leida enam kui 100 turult üle 
kogu maailma. Seda tänu iga Citrocasa ülemaailmse perekonna 
liikme pühendumusele ja teadmistele ning meie mahlapresside 
esmaklassilisele kvaliteedile ja detailsele logistikale. Just nii saavutame 
klientide poolt hinnatud värskuse
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ALATI 
ÜKS 
SAMM EES

1 0 0 %  O H U  T  U

Kõrgeimad 
ohutusmeetmed 
käitamisel ja 
hooldamisel.

H Ü G I E E N I L I N E

Maksimaalne 
hügieen tänu 2-
zone 
tehnoloogiale

T Õ  H U S

Lihtne ja kiire 
puhastamine tänu 

uuenduslikule 
disainile

E S M A K L A S S

Parima 
kvaliteediga 
mahl tänu 

täpsele 
lõikamisele.

T U L U S

Suurim 
mahlakogus ja 

kiire mahla 
töötlemine

P R A K T I L I N E

Masinad, 
puuviljad ja 
pudelid - kõik 
ühest allikast

M U G  A V

Igapäeva elu on piisavalt keeruline ja 
tihe, seega tuleb oma elu teha võimalikult 

lihtsaks. Masina eemaldatav tagaosa on 
2-zone tehnoloogia põhikomponent. 

Tänu sellele on Citrocasa mahlapressi 
lahtivõtmine ja puhastamine kiire ning 

hõlbus

MA I T S E

Rebimise asemel lõikamine: vilja täpne ja 
dünaamiline lõikamine tagab mahla 
puhtuse - ei kaasne apelsinikoortest 

tulenevat kibedust ning eeterlike õlsid. 
See tagab mahla kõrgeima kvaliteedi ja 

parima maitse

J Ä T K U S U U T L I K

Absoluutse hügieeni ja kasutusea tagamiseks on 
kõik Citrocasa mahlapressi osad valmistatud 

roostevabast terasest. See tähendab meie 
klientidele  mahla kõrgeimat kvaliteeti, 

kõrgeimad hügieenistandarte ja suurepärast 
väärtuse säilumist. 

TURVA L IN E

Patenteeritud kiirlukk fikseerib kõik positsioonid 
ühe kruviga. Pressi- ja lõikesüsteemiosade välja 
võtmine ning puhastamine ja tagasi asetamine 

toimub mõne sekundiga. Magnetlüliti tagab 
masina töö ainult siis, kui kõik osad on tagasi 
paigutatud sada protsenti õigesse asendisses

Olles toiduainete jaemüüjate ja kulinaarse sektori juhtiv partner, 
oleme oma ideedega alati sammu võrra ees. Me ei tee oma 
kauakestvate esmaklassiliste mahlapresside arendamisel 
kompromisse. Ja me ei peatu iialgi. Alati natuke parem. Alati 
natuke tõhusam, natuke jätkusuutlikum. Oleme saavutanud 
praeguse taseme elades enda püstitatud ambitsioonikate 
standardite järgi: värskuse ja uuenduslikkuse juhtiv tehnoloogia 

NII LIHTNE JA VÕITMATU
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ÜLIM 
VÄRSKUS
ARENDUSEST 
LÕPPTOOTENI

TOOTE ARENDAMINE
Tutvudes meie mahlapressidega, kostitavad 

inimesi uued ideed. Olgu selleks asutusesisesed 
arendusosakonnad või mujal maailmas asuvad 

harud. Kuulame alati huviga klientide ja 
partnerite ideid ning ettepanekuid. Reageerime 
kiiresti maailmaturu uuenevatele vajadustele. 

Värskuse tagamine tähendab lühikesi 
arendustsükleid ja värskeid ideid

TOOTMINE

Kvaliteetne värskelt pressitud mahl ei juhtu 
iseenesest, selle tootmine hõlmab tipptasemel 

tehnoloogiaga masinaid. Kõiki meie 
esmaklassilisi mahlapresse testitakse mitmeid 

kordi, et tagada Citrocasa kõrgeid standardeid. 
Ka tulemused on veenvad: värskuse pakkumine 

igas pudelis ja igas klaasis

TAGATUD KVALITEET
Tähtis on mitte ainult see, mida me teeme, 

vaid ka see, kuidas me seda teeme. Just seetõttu 
ei taga me ainult mahlapressi kohapealset 
seadistamist. Pakume kõikidele klientidele 

tehnilist tuge ja teenindust kõikjal, kus seda 
vajatakse. Piisab ühest telefonikõnest - 

rakendame kõiki meetmeid, et lahendada 
tekkinud probleeme
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MITMEKESISUS JA 
TÕHUSUS 
KÄSIKÄES

ÜLIM VÄRSKUS
MEIE VÄRSKELT PRESSITUD 
MAHLADE KOOSTISOSADE VALIK

Kindlasti ei pea alati tegemist olema 
apelsinimahlaga. Klassikaliste 
värskelt pressitud mahlade kõrval on 
mitmesuguseid muid puuvilju, mida 
saab kasutada meie mahlapressidega. 
Mitmekesisus ja tõhusus tähendab ka 
ülimat värskust

GRANAATÕUN

Elu ja viljakuse sümbol. See vili 
sisaldab suurt hulka 
bioloogiliselt aktiivseid aineid, 
mis toetavad meie 
immuunsussüsteemi

SIDRUN

Iga hea limonaadi alus. Mahlane, 
hapu viljaliha sisaldab umbes 3,5-8% 
sidrunhapet ja palju C-vitamiini

LAIM

Sidruni väikeõde. See paistab 
silma intensiivse ja hõrgu 
maitse poolest

GREIP

Apelsini ja pomelo segu,  mida 
kirjeldatakse saksa keeles sageli kui 
paradiisiõuna

APELSIN

Värskelt pressitud mahlade 
klassika. Apelsin on kõige 
sagedamini kasvatatav sidrunvili 
maailmas
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HOTELL JA RESTORAN

Need mahlapressid elavdavad 
mistahes asukohta, kus on natuke 

rohkem ruumi varustusele. Iga päev 
tervitab värskusega

ECO / FANTASTIC /  8000

BAAR JA KOHVIK

Parim lahendus ruumipuuduse 
tingimustes ning parima kvaliteedi 

pakkumiseks. Sinu külastajad 
hindavad sinu poolt pakutud 

värskust

REVOLUTION / FANTASTIC

MUGAVUS

Kõikjal, kus eeldatakse 
võimalikult lihtsat värskuse 

integreerimist, on meie 
mahlapressid õigel kohal. 

"Kaasavõetav värskus" pole 
kunagi olnud nii lihtne

FANTASTIC /  8000

SUPRMARKETID

Klientide tihe külastatavus tingib 
vajadust pooltööstusliku mahlatootmise 
järgi. Lisatulu ei kasva puudel, ent meie 

mahlapressid ja puuviljad tekitavad 
sellise kujutelma

FANTASTIC /  8000

TANKLAD

Mitte ainult autod ei vaja tankimist iga 
natukese aja tagant, seda väärivad ka 

sinu teel olevad kliendid. Meie 
mahlapressid on tõelised 

vitamiinijaamad, mis teenivad lisatulu

FANTASTIC /  8000

PAGARIÄRID

Värske leib ja värskelt pressitud mahl. See 
kombinatsioon tagab hea alguse igaks 

päevaks. Nii sulle kui ka sinu klientidele. Ja 
tänu tulude kasvule läheb sul varsti vaja 

suuremat ahju

ECO / REVOLUTION / FANTASTIC

TÄIUSLIK LAHENDUS 
IGASSE ASUKOHTA

Üks klaas värskelt pressitud mahla on kõikide meelte 
stardipauguks. Ergutava maitsemeele, omamoodi lõhna ja 
puuviljade kõrge kvaliteedi kõrval leidub värskelt pressitud 
mahlades palju elulisi ja bioaktiivseid aineid, mida ei leidu 
kontsentraadist valmistatud ning pakendatud toodetes. Kui 
tahad hellitada oma külalisi ja tarbijaid, siis pakud Citrocasa 
värskust

PAKKUDES 
VÄRSKUST
PARIM 
PAKKUMINE 
IGALE PÄEVALE
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CITROCASA 
TERVIKLIK 
SÜSTEEM

MASINAD  -  PUUVILJAD  -  PUDELID
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MANUAALNE 
ECO SARI

STARLIGHT
Masin, mis sobib lihtsaks 

Citrocasa maailmale 
tutvustamiseks

FANTASTIC ECO
Sinu enda tehtud värskuse müks. See 
masin ühendab endas kõik Fantastic 

seeria disainilahendusi ja 
kvaliteediomadusi ning 

kõrgekvaliteedilist käsiajamit.

FANTASTIC ECO PLUS
Palju mahla väikese vaevaga. Suure 

puuviljakorvi ja tipptasemel käsiajami abil 
pakub Eco-Plus kõrgeimal tasemel käsitsi 

pressitud värskust 

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

STARLIGHT
79.5 x 51.5 x 51 cm / 46 kg

ÜLIM VÄRSKUS
OLE OMA TULEVIKU PEREMEES

Citrocasa meenutab meile peaaegu unustatud kogemust. 
Värskus ja maitse muutub veel paremaks tänu pakutud 
iseseisvusele. Seotus kindla kohaga on minevik, värskus igal 
pool ja igal ajal. Eco mahlapresside paigaldamine on lihtne 
kõikjal maailmas - nende rakendamine ei vaja elektrienergiat. 
Parim valik hotellidesse, orgaanilistesse supermarketitesse, 
kohvikutesse, rannabaaridesse või isegi kaugematele 
mägimajadesse
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KOMPAKTNE 
REVOLUTSIOON

REVOLUTION
Meie väikseim mahlapress hämmastab sind 

oma disaini, kompaktse 24 cm laiuse 
utiilidipinnaga ning tuttava Citrocasa 

tehnoloogiaga

Vaheldust ja mitmekesisust saab nüüd 
pakkuda kompaktselt. Revolution pressib 

peale apelsinide ka granaatõunu -  tipptasemel 
võimekus

REVOLUTION
77 x 24 x 51.2 cm / 40 kg 15 x          = 1 l / min

ÜLIM VÄRSKUS
KOMPAKTSELT

Naudingute revolutsioon kitsas ruumis. Väikesed 
masinad, suur jõudlus, kiire puhastamine ja 100%-ne 
Citrocasa kvaliteet on vaid mõned revolutsioonilised 
eelised, mida pole varem väikeste ja kompaktsete 
mahlapresside puhul nähtud. Compact sari rikastab sinu 
tootevalikut ja sobib ideaalselt väikestesse ning kõrge 
mahla kvaliteedinõudlusega ruumidesse
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KESKMINE
TOOTLIKKUS

FANTASTIC M/SB
Jõudlus koos kasutusmugavusega - parimad 

värskelt pressitud mahlad lihtsa nupu 
vajutusega

FANTASTIC M/AS
Üllatab sind lihtsa ning mugava 

käitamisega. Aseta oma klaas, vala 
apelsinid masinasse ja ülejäänu eest 

hoolitseb masin

FANTASTIC M
78 x 38 x 55.5 cm / 44 kg 30 x          = 2 l / min

ÜLIM VÄRSKUS
AMBITSIOONIKAS RÕÕM 
KASUTUSLIHTSUSEGA

Meie Fantastic sarjaga saavad klientide ootused 
mitte ainult täidetud, vaid ka ületatud. 
Läbimõeldud disain, kasutuslihtsus ja kõikide 
osade lihtne puhastamine muudavad selle 
mahlapressi ideaalselt kaaslaseks pikkadeks 
aastateks. Muuda erakordne värskus ja kõrge 
kvaliteet oma firmamärgiks



20  |   CITROCASA CITROCASA  |   21 

NAUDI 
VÄRSKUST

PÄEV ON ÕNNESTUNUD,

KUI SAAD KOGEDA HETKE VÄRSKUST

Täiusliku värskelt pressitud mahla pakkumiseks pead 
unustama sissetallatud teed. Parima tulemuse 
saavutab detailne täpsus täiuslikkuse tagamisel. Pole 
kergemate killast väljakutse, ent kindlasti 
lõpptulemuse vääriline. Meiega nõustuvad miljonid 
kliendid iga päev
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KÕRGE 
TOOTLIKKUS

FANTASTIC F/D
Kõrgtehnoloogia kohtub kõrge 
efektiivsusega - täisautomaatne 

puuviljapress programmeeritava 
puuvilja sisetusmehhanimisga, 

sobib suurepäraselt keskmise kuni 
suure mahlavajaduse täitmiseks 

ning käivitub nupust

FANTASTIC F/SB
Kõrgeimal tasemel iseteenindus 
koos rahvusvahelise jaemüügi 

kogemusega. Masin käivitatakse 
nupust ning korv mahutab 17 kilo 

apelsine (umbes  5,6 l mahla).

ÜLIM VÄRSKUS
KÕRGEMAIL TASEMEL PULBITSEV MAITSE.

Pole tähtis, kas tegutsed restoranis, mahepoes, eri- või 
delikatessipoes, spordiklubis või supermarketis: 
kompaktse kujundusega suure puuvilja mahutavusega 
Fantstic F sobib suurepäraselt igasse asukohta. Ettevõttele, 
mis väärtustab vilju

FANTASTIC F
94 x 50 x 65.5 cm / 52 kg 30 x          = 2 l / min



24  |   CITROCASA CITROCASA  |   25 

KÕRGE 
TOOTLIKKUS  2 .0

FANTASTIC eXpress
Fantastic eXpress on meie uhiuus 
esmaklassiline apelsinipress koos 

innovatiivse OneStep-Pressing-Kit'iga: 
masinat saab lihtsalt pesta nõudepesumasinas

FANTASTIC CONNECT
Kõikide ärimaailma olulisemate ühenduste 
alustala. Fantastic Connect on veebipõhine, 
sellel on juurdepääs maksesüsteemidele ja 7-
tolline puutetundlik ekraan. Mitte miski ei 

takista tulemuslikku äri. Vastupidi, optimaalse 
andmevoo tõttu töötab see paremini kui 

kunagi varem.

30 x          = 2 l / min

ÜLIM VÄRSKUS
PÜÜDLEME INNOVATSIOONI POOLE MÕELDES MITU 
SAMMU ETTE

Meie põhimõtteks on suhtuda tõsiselt kõikidesse klientide 
küsimustesse ning olla tihedas kontaktis kõikide turgudega. 
Tänu sellelele reageerime kiiresti ning nihutame piire: 
parem, lihtsam, tõhusam. Tulemuseks on kaks uut masinat, 
mis tõstavad esmaklassilise mahla standardi uute 
ekraanidega, automaatse sõelapuhastuse, OneStep-Pressing 
kit'i ja mitmesuguste ühenduvuse võimalustega uutesse 
kõrgustesse

FANTASTIC CONNECT
94.5 x 60.5 x 65.5 cm / 53 kg

FANTASTIC EXPRESS
94.5 x 50 x 65.5 cm / 53 kg
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TÖÖSTUSLIK
TOOTLIKKUS

8000 XB
Suurepärane lahendus suurema koguse 

apelsinimahla eelpressimiseks: mahl 
pressitakse otse 5l-sse reservmahutisse. 
Ideaalne lahendus pudelite või klaaside 

täitmiseks kohapeal

8000 SB ATS
Automaatse 

sõleapuhastusvõimekusega kehtestab  
8000 SB ATS uued  iseteeninduse, 

kasutusmugavuse ja automatiseerituse 
standardeid

8000 SB ATS POME
Täiuslik seade värskelt pressitud 

granaatõunamahla valmistamiseks. 
Automaatne sõelapuhastus pakub 

värsket mitmekesisust iseteeninduse 
valdkonnas

ÜLIM VÄRSKUS
KUI SOOVID VEIDI ENAM.

Pakume ka maksimaalse jõudluse ja tõhususega 
lahendusi. 8000 seeria tagab edu, kui juhid suurt 
super- või hüpermarketit ja plaanid toota värsket 
mahla pooltööstuslikul tasandil. Jaemüügi 
tingimustes tõestatud lahendus ettevõttele, mis 
väärtustab vilja

8000 SERIE
102 x 67 x 66 cm / 78.5 kg 40 x          = 2.7 l / min
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ALATI 
STARDIVALMIS

Sobib sünkroonselt konkreetse pudeli suurusega. 
Paigaldatav vasakule või paremale

Pudelijaotur

Sobib suurepäraselt Rootsi lauda. 
paigaldatav vasakule või paremale

Klaaside kandik

Roostevabast terasest kapp tagab 
liikuvuse ja täiusliku mugavuse

Kapp

Kõik ühes: puuviljade ja 
pudelite reklaam- ja laoruum, 
suur (foto) või väke 
(paigaldatud vasakule või 
paremale). Lõika suurimat kasu

Ostle Shop süsteemis

INDIVIDUAALNE 
LISAVARUSTUS IGALE 
MAHLAPRESSILE

KOHANDA CITROCASA VASTAVALT OMA VAJADUSTELE
Sama suur kui on meie mahlapresside ja nende lisatarvikute 
mitmekesisus, on ka sinule pakutavate Citrocasa kohandamiseks 
vajalike võimaluste mitmekesisus. Alates kaunist ja ruumisäästlikkust 
puuviljakorvist, erinevatest pressielementidest kuni modulaarsete 
"mahlasaarte" kontseptsioonideni - pakume terviklikku komponentide 
programmi, et saaksid optimeerida oma äri värskete elementidega

Optimaalne lahendus sagedaste kasutamisega 
kohtades, kus on piisavalt ruumi kahele 
prügikorvile. Saadaval 8000 seeriale

Sujuv paigaldamine baari või letile. Nii kaovad 
pealsed teenindusala alt

Paku eelnevalt pressitud mahla 
kaasavõtmiseks ja esteetiliselt meeldivalt

Tööpinnale paigalduskomplektSuur kappKapp purustatud jää hoidmiseks

Individuaalsed alused ja kaugusadapterid väikeste, keskmiste või 
suurte klaaside ja pudelite jaoks

Kuni 30% suurema mahutavusega prügikorv

Puuviljakorvi kate parema ohutuse ja hügieeni tagamiseks
Ekraaniga külmik eelpressitud mahla hoidmiseks ja 
pakkumiseks

Võimalikud lisad

Sobib greibi ja suurte 
viljade, läbimõõduga 80-90 cm 
töötlemiseks. Saadaval 8000 seeriale

Sobib sidrunitele ja väikeste tsitrusviljadele 
läbimõõduga 50-60 cm. Saadaval sarjadele 
Fantastic ja 8000

Hoia ja paku puuvilju optimaalsel viisil, säästes 
samas ruumi. Fantastic M sarjadele, Fantastic 
Ecole ja Revolutionile

Suur pressikomplektVäike pressikomplekt Viljakorvid

Lisateavet leiad meie 
veebilehelt
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LOOMULIKULT PARIMAD APELSINID.
MAITSE! MAHL! KVALITEET! SEST ME ELAME SELLE NIMEL

Frutas Naturales tähendab parimat värskelt pressitud apelsinimahla. 
Vastamaks oma standarditele peame sissetallatud teed selja taha jätma. 

Naturaalsus ja täiuslikkus pisidetailideni - just see teebki Frutas 
Naturalesist oma ala parima!

TÖÖTLEMATA
PÄRAST SAAGIKORISTUS
KORISTATUD TÄIESTI KÜPS
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NAVELINA SALUSTIANA VALENCIA LATE

2

3

4

1 FRUTAS NATURALES

FRUTAS NATURALES

FRUTAS NATURALES

FRUTAS NATURALES

VÄRSKE 
APELSINIMAHL 

365 PÄEVA 
AASTAS

Need, kes on mõistnud, et apelsinid on 
mahla tuumikuks, ei saa vähemaga 
leppida. Citrocasa ja Frutas Naturales 
mõistavad oma olulisust teerajajatena. 
Programm, mille oleme välja töötanud 
parima kvaliteediga apelsinimahla 
pakkumiseks 365 päeva aastas, on 
seotud suurte väljakutsetega. Ent 
kavatseme liigutada mägesid ühe 
apelsinimahla klaasi pärast. Just nii 
saame pakkuda terviklikku paketti, 
alates masinast lõpetades pudelitega. 
Sinu ülesandeks jääb ainult värskuse 
nautimine. Sinu tulud suurenevad iga 
klaasiga

MEIE KVALITEEDIMÄRK

Puudusteta ja kõrgeima 
kvaliteediga. Päikesepaiste ja 
hommikukaste või vihmapiisad 
tekitvad laike

AINULT PÄIKE 
OTSUSTAB 
VILJAKORISTUSE 
AJASTUSE

CITROCASA JA FRUTAS NATURALES PAKUVAD 
IGAS APELSIMAHLA TILGAS AARETELAEGAST

H A R I M I N E

Tarnijate ja 
harimisalade puhul 
kõrgeim kriteerium

L O G I S T I K A

Värskeimate 
puuviljade tarnimiseks 
on üliolulised jahedus 

ja kiirus

K A S V A M I N E

Niisutust 
kohandatakse 

vastavalt varudele, 
viljade kogusele ja 

sademetele

P U U V I L J A M A H L

Parima mahla tagab meie 
mahlatehnoloogia 
kombinatsioon

KÜPSUS

Elutähtsate ainete täielik 
väljaarenemine ja puu 

täielik küpsemine

V I L J A K O R I S T U S

Küpsed viljad 
lõigatakse puult 
maha õrnalt käsitsi 

REIFEGRAD

365 DAYS

OVERSEAS
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100% rPET 
TEOSTATAVUS

KUJUNDA OMA SILT

Jää endale kindlaks. Pudelid on saadaval 
standardsete siltidega, siltideta või sinu valitud 
disainiga. Ka korgid on saadaval erinevates 
värvides. Proovi meie pudeli loomise tööriista 
siin:
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ÜMBERTÖÖDELDUD PET 
JÄTKUSUUTLIKUKS 
ÄRIKS

Meie keskkonnasõbralikud pudelid koosnevad 100% 
ümbertöödeldud PET pudelitest.
Pudeli avamine on teostatud optimaalselt joomiseks, et 
nautida mahla muretult ka liikvel olles
Paindlikuma pudelialusega survekindel vorm suurendab 
töökindlust
Optimeeritud vormiga pudel täiuslikuks haaramiseks 
Võimalikud suurused: 0.25l / 0.33l / 0.5l / 1.0l

JÄTKUSUUTLIKKUS KÕIKIDES 
SEKTORITES 

See tähendab jätkusuutlikke ja 
kauakestvate masinate tootmist, 
vastutustundliku kontseptsiooni 

realiseerimist meie Frutas Naturalesi 
tootmisel - ja samuti mitte 

vähemolulisem: jätkusuutlikkuse 
muutmine kõrgeimaks prioriteediks 
igas valdkonnas meie rPET pudelite 

turuletoomisega

MEIE LOOMUSES ON TEHA 
HEAD

Meie eesmärk on mitte toota uusi 
plastjäätmeid. Pudelite tootmisel ei 
kasuta me uut PET-i, vaid  ainult 
100% ümbertöödeldud PET-i. Nii 

säilitame väärtuslikke ressursse

PIDEVALT UUED EESMÄRGID

Tahame säilitada loodusvarasid ja 
ületada järjekindlalt oma 

kvaliteedistandardeid. Meie uued 
rPET pudelid vastavad mõlemale 

eesmärgile - toorainete säästlik 
kasutamine ja värskelt pressitud 
mahla suurepärased omadused

rPET: recyceltes PET
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