
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΦΕ (BREW)

 the brewing specialist

coffee machines & bar equipment



COLD BREW

ΥΑΜΑ ΥΑ6 
ΠΥΡΓΟΣ 
ΚΡΥΑΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ 
ΚΑΦΕ

€ 321,77

• Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ φίλτρου 
παραγωγικότητας περ. 6 φλιτζανιών ανά 
γέμισμα. 

• Χειροποίητη, κατασκευή από πυρίμαχο 
φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί και ξύλο

• Χειροποίητο αριστούργημα, μια μοναδική 
σύνθεση τέχνης και επιστήμης για τον 
speciality coffee 

• Έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια της 
προσεκτικής και αργής εκχύλισης καφέ 

• Άψογη λειτουργικότητα που ξεπέρνα την 
αισθητική του 

• Ποιοτικό νερό, ποιοτικός καφές 
προσεγμένα αλεσμένος, σε μια αρμονική 
λειτουργική σχέση παρέχουν εξαιρετικό 
κρύο καφέ με λιγότερη οξύτητα, γεμάτη 
γεύση και περισσότερη καφεΐνη

• Χρόνος ολοκλήρωσης της εκχύλισης 
καφέ 3-6 ώρες

• Διαστάσεις (MxΒxΥ): 280x220x710mm



ΥΑΜΑ ΥΑ6 
ΠΥΡΓΟΣ 
ΚΡΥΑΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ 
ΚΑΦΕ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

€ 29,03

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ YAMA YA6

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ  
ΓΙΑ YAMA YA6

ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟΥ  
ΓΙΑ YAMA YA6

€ 9,68

YAMA ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΟ

€ 25,81

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ YAMA YA6

€ 29,03 € 27,42

 ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΓΙΑ YAMA YA6

€ 10,48

 ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΓΙΑ YAMA YA6

€ 5,24

ΣΠΙΡΑΛ  
ΓΙΑ YAMA YA6

€ 39,52

ΦΙΛΤΡΑ



COLD BREW

ΥΑΜΑ ΥΑ25 
ΠΥΡΓΟΣ 
ΚΡΥΑΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ 
ΚΑΦΕ

€ 483,06

• Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ φίλτρου 
παραγωγικότητας περ. 25 φλιτζανιών 
ανά γέμισμα. 

• Χειροποίητη κατασκευή από πυρίμαχο 
φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί και ξύλο

• Χειροποίητο αριστούργημα, μια μοναδική 
σύνθεση τέχνης και επιστήμης για τον 
speciality coffee 

• Έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια της 
προσεκτικής και αργής εκχύλισης καφέ 

• Άψογη λειτουργικότητα που ξεπέρνα την 
αισθητική του 

• Ποιοτικό νερό, ποιοτικός καφές 
προσεγμένα αλεσμένος, σε μια αρμονική 
λειτουργική σχέση παρέχουν εξαιρετικό 
κρύο καφέ με λιγότερη οξύτητα, γεμάτη 
γεύση και περισσότερη καφεΐνη

• Διαστάσεις (MxΒxΥ): 300x300x1120mm

ΥΑΜΑ ΥΑ25 



ΥΑΜΑ ΥΑ25 
ΠΥΡΓΟΣ 
ΚΡΥΑΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ 
ΚΑΦΕ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

€ 51,61

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
ΓΙΑ YAMA YA25

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ YAMA YA25

ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΓΙΑ YAMA YA25

€ 16,94

YAMA ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΟ

€ 25,81

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ YAMA YA25

€ 44,35 € 41,94

 ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΓΙΑ YAMA YA25

€ 11,69

 ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΓΙΑ YAMA YA25

€ 6,45

ΣΠΙΡΑΛ 
ΓΙΑ YAMA YA25

€ 44,35

ΦΙΛΤΡΑ



SYPHON

ΥΑΜΑ
TCA-5D
SYPHON
VACUUM
BREWER

€ 62,10

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου από χειροποίητο, πυρίμαχο φυσητό 
βοριοπυριτικό γυαλί, μέταλλο και ξύλο.

• Αποτελείται από δύο πυρίμαχα γυάλινα δοχεία, ένα ορθοστάτη, κάλυμμα του 
άνω δοχείου και λυχνία καύσης φωτιστικού οινοπνεύματος. Στη συσκευασία 
συμπεριλαμβάνονται, μεζούρα καφέ, 1 υφασμάτινο φίλτρο και μεταλλικό εξάρτημα 
τοποθέτησης φίλτρου. 

• To ζεστό νερό, με την πίεση που δημιουργείται από τον βρασμό του νερού 
στο κάτω δοχείο, περνά στο άνω δοχείο, ώστε να εκχυλίσει τον αλεσμένο 
καφέ εξάγοντας όλα του τα αρώματα. Στη συνέχεια  και αφού απομακρυνθεί 
η εστία θέρμανσης, το εκχύλισμα καφέ επαναρέει στο κάτω γυάλινο δοχείο 
σερβιρίσματος με τη μέθοδο του  αυτόματου σιφωνισμού

• Εντυπωσιακή μέθοδος παρασκευής καφέ που προσελκύει τα βλέμματα και έχει 
εξαιρετικό γευστικό αποτέλεσμα 

• Διαστάσεις (MxΒxΥ): 130x150x390mm



ΥΑΜΑ
TCA-5D
SYPHON
VACUUM
BREWER

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

€ 25,81

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ YAMA TCA-5D

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ  
ΓΙΑ YAMA TCA-5D

€ 23,39

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΓΙΑ YAMA TCA-5D

€ 10,48

ΦΙΛΤΡΑ



SYPHON

ΥΑΜΑ
CNT-5L
SYPHON
VACUUM
BREWER

€ 104,03

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου από χειροποίητο, πυρίμαχο φυσητό 
βοριοπυριτικό γυαλί, μέταλλο και ξύλο με κεραμική βάση

• Αποτελείται από δύο πυρίμαχα γυάλινα δοχεία, ένα ορθοστάτη, κάλυμμα του 
άνω δοχείου και λυχνία καύσης φωτιστικού οινοπνεύματος. Στη συσκευασία 
συμπεριλαμβάνονται, μεζούρα καφέ, 1 υφασμάτινο φίλτρο και μεταλλικό εξάρτημα 
τοποθέτησης φίλτρου. 

• To ζεστό νερό, με την πίεση που δημιουργείται από τον βρασμό του νερού 
στο κάτω δοχείο, περνά στο άνω δοχείο, ώστε να εκχυλίσει τον αλεσμένο 
καφέ εξάγοντας όλα του τα αρώματα. Στη συνέχεια  και αφού απομακρυνθεί 
η εστία θέρμανσης, το εκχύλισμα καφέ επαναρέει στο κάτω γυάλινο δοχείο 
σερβιρίσματος με τη μέθοδο του  αυτόματου σιφωνισμού

• Εντυπωσιακή μέθοδος παρασκευής καφέ που προσελκύει τα βλέμματα και έχει 
εξαιρετικό γευστικό αποτέλεσμα 

• Διαστάσεις (Υx�)mm: 370x150�mm

 Το προϊόν συνοδεύεται με λυχνία 
καύσης φωτιστικού οινοπνεύματος 
και όχι βουτανίου όπως 
απεικονίζεται στην φωτογραφία



ΥΑΜΑ
CNT-5L
SYPHON
VACUUM
BREWER

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

€ 23,39

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ YAMA CNT-5L

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ  
ΓΙΑ YAMA CNT-5L

€ 20,97

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΓΙΑ YAMA CNT-5L

€ 11,29

ΦΙΛΤΡΑ



SYPHON

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΓΙΑ ΥΑΜΑ BH-1

€ 370,16

• Κομψή, μαύρη  εστία θέρμανσης 
αλογόνου

• Ενσωματωμένο στοιχείο ελέγχου για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

• Ειδική επικάλυψη της επάνω επιφάνειας 
για αποφυγή γρατζουνίσματος από το 
syphon ώστε να παραμένει γυαλιστερή

• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται ένα 
ανταλλακτικό λάμπας αλογόνου 

• Διαστάσεις (MxBxΥ)mm: 
200x190x170mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

€ 12,90

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΥΑΜΑ BH-1



COLD AND HOT BREWER

YAMA CD-8 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΡΥΑΣ 
ΖΕΣΤΗΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ

€ 120,16

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου με την μέθοδο pour over και cold brew
• 2 σε 1 brewer.  Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για pour over (ανοιχτή βαλβίδα) ή cold 

brew (κλειστή βαλβίδα)  
• Η αγαπημένη συσκευή Yama των baristas σε όλο τον κόσμο
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, πυρίμαχο φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί, 

μέταλλο και ξύλο
• Αποτελείται από ξύλινη βάση και μπρούτζινο ορθοστάτη, γυάλινο άνω δοχείο σε 

κωνικό σχήμα, ανοξείδωτο κωνικό φίλτρο και μια γυάλινη κανατά σερβιρίσματος 
με ένδειξη ποσότητας  

• Έχει διάφορες εφαρμογές χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό της
• Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου ροής 
• Μπορεί να συνδυαστεί υφασμάτινο ή κεραμικό φίλτρο με το κωνικό φίλτρο της 

συσκευής, ανάλογα με το γευστικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται 
• Χωρητικότητα κανάτας 550ml
• Διαστάσεις (MxBxΥ)mm: 170x210x300mm

YAMA CD-8 

• Συσκευή εκχύλισης καφέ φίλτρου με την μέθοδο pour over και cold brew
• 2 σε 1 brewer.  Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για pour over (ανοιχτή βαλβίδα) ή cold 



YAMA CD-8 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΡΥΑΣ 
ΖΕΣΤΗΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

€ 31,45

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ YAMA CD-8

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ  
ΓΙΑ YAMA CD-8

€ 29,84

YAMA ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΟ

€ 25,81

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΩΝΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ YAMA CD-8

€ 28,15

ΦΙΛΤΡΑ



YAMA CD-6 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΡΥΑΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ 
ΚΑΦΕ

€ 99,92

• Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ παραγωγικότητας περ. 6 φλιτζανιών 
ανά γέμισμα

• Χειροποίητη κατασκευή από πυρίμαχο, φυσητό, βοριοπυριτικό γυαλί,  
επεξεργασμένο λείο ξύλο και λεπτομέρειες από δέρμα

• Αποτελείται από 2 γυάλινα δοχεία και ξύλινη βάση 
• Κομψός και ευέλικτος συνδυασμός που προσδίδει εξαιρετική αισθητική 

στο χώρο 
• Καφές με πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση
• Διαστάσεις (MxBxΥ)mm: 160x160x310mm

YAMA CD-6 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΡΥΑΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ 
ΚΑΦΕ

COLD AND HOT BREWER



YAMA CD-6 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΡΥΑΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ 
ΚΑΦΕ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

€ 29,03

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ  
ΓΙΑ YAMA CD-6

ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟΥ  
ΓΙΑ YAMA CD-6

€ 9,27

 YAMA ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

€ 25,81

ΦΙΛΤΡΑ

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ  
ΓΙΑ YAMA CD-6

€ 41,94



€ 9,27

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ YAMA CD-5

€ 9,27

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ YAMA CD-5

YAMA CD-5 
POUR OVER

€ 28,23

• Συσκευή εκχύλισης καφέ με τη μέθοδο pour over 
• Κατασκευασμένη από χειροποίητο, πυρίμαχο 

φυσητό βοριοπυριτικό γυαλί
• Διαθέτει υφασμάτινο κωνικό 

επαναχρησιμοποιήσιμο φίλτρο με λαβή 
• Ιδιαίτερα δημοφιλής συσκευή στην Ιαπωνία, την 

Κορέα, την Ταϊβάν
• Ο καφές φιλτράρεται με φίλτρο κατασκευασμένο 

από βαμβάκι. Διαθέσιμα ανταλλακτικά φίλτρα ως 
ξεχωριστό προϊόν

• Διαστάσεις (Υx�)mm: 175x100�mm

POUR  OVER

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΓΙΑ YAMA CD-5

€ 11.29

ΦΙΛΤΡΑ



YAMA TGD-4 
ΓΥΑΛΙΝΟ DRIPPER 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

YAMA GD-20 
ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ

€ 41,85

€ 13,63

• Γυάλινος κώνος και μεταλλικό φίλτρο 
• Το coffee dripper της yama είναι κατασκευασμένο από βοριοπυριτικό 

γυαλί, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει και το μεταλλικό φίλτρο για 

επαναλαμβανόμενες άψογες εκχυλίσεις καφέ 
• Εργονομική λαβή για εύκολη διαχείριση
• Συνδυάζεται άψογα  με την γυάλινη κανατά  ΥΑΜΑ GD-20
• Δυνατότητα εκχύλισης έως και 4 φλιτζάνια

• Γυάλινη κανάτα σερβιρίσματος καφέ 
• Κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί, ανθεκτικό 

στις υψηλές θερμοκρασίες
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
• Συνδυάζεται άριστα με το Yama dripper TGD-4
• Εξαιρετική εκχύλιση καφέ και σερβίρισμα με στυλ
• Χωρητικότητα 600ml 

POUR  OVER



YAMA KS-822  
ÎΥΛΙΝΟΣ - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 
ΜΥΛOΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ

€ 40,24

• Χειροκίνητος φορητός μύλος άλεσης καφέ 
• Σχεδιασμένος για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο 
• Κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο
• Μεταλλικός εσωτερικός μηχανισμός άλεσης
• Ρύθμιση του βαθμού άλεσης
• Διαστάσεις (Υx�)mm: 210x70�mm


