
Witaj w świecie stacji benzynowych, 
które poprzez nowe technologie i zautomatyzowanie obsługi 
stały się miejscem, w którym klienci nie tylko chętnie tankują paliwo, 
ale również robią zakupy, odpoczywają i spożywają posiłki.

Przyszłość tworzy się teraz. 

#KAWA
W TWOIM
BIURZE
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Kawa Speciality w Twoim biurze

Kawa to styl życia, kultura i pozytywne emocje. Większość ludzi nie wyobraża sobie dnia bez kawy, a znaczna część tej grupy osób rozpoczyna  
dzień właśnie od liżanki małej czarnej. To informacja dla pracodawców – skoro kawa jest tak ważna dla większości pracowników, to może  
warto ją wykorzystać, aby podnieść standard i zapewnić odpowiedni nastrój w pracy!

WieleWiele osób sięga po kawę w czasie pracy, ponieważ poza tym, że jest smaczna poprawia samopoczucie j i koncentracje. Dodatkowo bardzo 
słuszne jest przekonanie, że grupą spożywającą największe ilości kofeiny są pracownicy biurowi. Dlatego mała czarna w miejscu pracy 
powinna być standardem. Brak dobrej kawy może być naprawdę dotkliwy dla pracowników. W efekcie może obniżać się ich produktywność, 
a motywacja do pracy może spadać.  

AktualneAktualne tendencje i wymagania konsumenckie nie ograniczają się już tylko do napojów takich jak: kawa czarna, latte czy cappuccino. Poja-
wiają się trendy ocierające się o Speciality Coffee, a to wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie Coffee Business. Coraz więcej osób 
w biurach przychodzi do pracy z kawą przygotowaną w domu i przyniesioną w kubku termicznym lub kupioną na wynos w ulubionej kawiarni. 
Taka sytuacja oznacza tylko jedno – należy to jak najszybciej zmienić! Dzięki temu pracownicy zyskają świeżą energię do pracy, a rma 
zacznie rozwijać się w błyskawicznym tempie.   

Primulator oferuje pełne wsparcie technologiczne i rozwiązania gastronomiczne dla Twojego biura. Od 30 lat sprzedajemy ekspresy do kawy 
najlepszych topowych marek: automatyczne ekspresy WMF, ciśnieniowe FAEMA, czy ekspresy przelewowe BUNN. Nasze urządzenia stanowią 
wyposażenie biur, hoteli, stacji paliw i całej gastronomii. Doradzamy jak zaspokoić najwyższe wymagania konsumentów, pomagamy 
stworzyć odpowiednie menu kawowe, dobierać właściwą mieszankę kawy i optymalne parametry w ekspresie. Dodatkowo dbając o środo-
wisko i chcąc zmniejszyć produkcję plastiku, w naszej ofercie znajdą Państwo dystrybutory do wody marki CORNELIUS z systemem ltracji  
Everpure, które nie wymagają użycia plastikowych butli.  

Do Państwa dyspozycji oddajemy również wysoko wykwalikowaną kadrę techników serwisu na terenie całej Polski, posiadających nie-
zbędną wiedzę i doświadczenie. Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom i upodobaniom pracowników i zaskocz ich wspaniałą, świeżo paloną kawą  
z nowoczesnego i profesjonalnego ekspresu do biura.  

#KAWA
W TWOIM
BIURZE

POBIERZ APLIKACJĘ I ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ EKSPRESY WMF W TWOIM OTOCZENIU

PRIMULATOR.PL

iOS android

https://apps.apple.com/de/app/wmf-photosimu/id608178501
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wmf.wmfphotosimu&hl=pl


WMF 1100 S
Wszystko w możliwie jak najmniejszej przestrzeni, łatwo dostępne 
ii w jak najkrótszym czasie. Ten koncept był wyznacznikiem podczas 
projektowania ekspresu do kawy WMF 1100 S. Pomimo niewielkich 
wymiarów spełnia on wszystkie wymagania stawiane automatycznym 
ekspresom do kawy WMF. Wyposażony jest w system spieniania 
mleka Basic Milk oraz dozownik gorącej czekolady, dzieki którym 
nawet najbardziej wyszukane receptury mogą być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb pracownika za pomocą wygodnego ekranu 
dotykowegodotykowego - z najnowocześniejszą koncepcją obsługi. Dodatkowo 
wygląd ekspresu może być dopasowany do wystroju Twojego biura. 
Do wyboru są 4 kolory obudowy oraz możliwość naniesienia logotypu 
na ekranie ekspresu. 

WYDAJNOŚĆ DZIENNA

80 KAW
BOGATE MENU: 

24RECEPTURY
KOMPAKTOWE WYMIARY 
SZEROKOŚĆ/ GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ

325 / 500 / 561 MM

https://youtu.be/J-m6tHZOjRI


WMF 1300 S
Czy to mocne espresso na przebudzenie, łagodne popołudniowe cap-
puccino czy gorąca czekolada wieczorem, ekspres WMF 1300 S 
spełnia oczekiwania wszystkich koneserów kawy. Poruszanie się po 
7-calowym ekranie dotykowym jest intuicyjne i przyjazne dla użyt-
kownika. Idealnie sprawdza się w trybie samoobsługi. Każdy użyt-
kownik w łatwy sposób może uruchomić programy czyszczenia 
i konserwacji lub ustawić receptury, obrazy i tonacje kolorów. 
Średnia wydajność 120 liżanek dziennie sprawia, że WMF 1300 S jest 
idealnym ekspresem do biura. Ekspres zapewnia doskonałą wydaj-
ność w godzinach szczytu, a w chwilach przerwy przechodzi w tryb 
oszczędzania energii, będąc przyjaznym dla środowiska.

WYDAJNOŚĆ DZIENNA

120 KAW
BOGATE MENU: 

24RECEPTURY
KOMPAKTOWE WYMIARY 
SZEROKOŚĆ/ GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ

325 / 574/ 670 MM

https://youtu.be/6zYotbV4Bpk


Dzięki funkcji pionowego przewijania 
ww modelach 1100 S i 1300 S, intuicyjny 7” ekran 
dotykowy umożliwia szybkie i łatwe poruszanie 
się w menu. Animowane opisy ułatwiają wykony-
wanie procedur serwisowych, a ulubione recep-
tury, obrazy i kolory tła można łatwo 
skongurować. Istnieje również możliwość dos-
tosowania wyglądu ekranu wyboru napojów 
dzięki możliwości wgrania własnych grak 
lub wyboru z gotowych szablonów.

INTUICYJNA OBSŁUGA

WMF 1100 S i 1300 S przygotowują napoje dla każdego 
konesera kawy. Od napojów kawowych z mlekiem lub 
bez, z pianką mleczną lub z dodatkiem gorącej czeko-
lady, np.: espresso, ristretto, cappuccino, americano, 
espresso macchiato lub caffè latte - różnorodność 
napojów jest praktycznie nieograniczona.

BOGATE MENU 

W modelu WMF 1300 S głowicę dozowania napojów 
można ręcznie dostosować do idealnej wysokości 
dla każdej liżanki, kubka lub dzbanka, w zakresie 
od 60 mm do 169 mm, co eliminuje nieestetyczne 
rozpryski. 

WW ekspresie WMF 1100 S składana podstawka 
zapewnia optymalną przestrzeń do napełniania 
nawet małych liżanek. Podczas nalewania 
napojów o dużej pojemności wystarczy 
ją złożyć i mamy do dyspozycji prześwit 
o wysokości ok. 170 mm (od podstawy 
tacki ociekowej do wylewki kawy).

REGULOWANA WYLEWKA



Dzięki technologii WMF, system SteamJet pod-
grzewa liżankę w ciągu kilku sekund, wykorzy-
stując moc pary. Dzięki temu każdy napój jest nie 
tylko podawany w idealnej temperaturze, ale 
także pozostaje gorący na dłużej,  co zapewnia 
prawdziwą przyjemność z picia kawy (opcja).

PODGRZEWACZ FILIŻANEK

Ekspres wyposażony jest w zbiornik na wodę 
(ok. 4 l) lub zestaw do podłączenia bezpośrednio do 
sieci wodnej.

ZASILANIE WODNE

W modelu 1100 S są dostępne opcjonalne po-
większone i zamykane zbiorniki na kawę 
(ok. 1100 g.) i czekoladę lub mleko w proszku 
(ok. 1250 g.).

DodatkowoDodatkowo  istnieje możliwość użycia dowol-
nego rodzaju zmielonej wcześniej kawy do przy-
gotowywania dodatkowych napojów np. na bazie 
kawy  bezkofeinowej (dla WMF 1100 S i 1300 S).

ZBIORNIKI NA SUROWCE



Ekspresy WMF są wyposażone w innowacyjne 
systemy spieniania mleka. W modelu 1100 S i 1300 S  
Basic Milk automatycznie spienia mleko (system 
venturi) podając gorące mleko i gorące mleko spie-
nione. Pozwala to na przygotowanie klasycznych 
kaw, takich jak: cappuccino, latte macchiato i latte 
oraz np. gorącej czekolady ze spienionym i ciepłym 
mlekiem. Dodatkowo model 1300 S jest dostępny 
z systemem Smart Milk, który pozwala na odkrycie 
całkowicie nowych możliwości tworzenia napojów 
na bazie kawy i mleka. Od teraz możesz przygotowy-
wać napoje kawowe, łącząc je z zimnym 
lub ciepłym i spienionym mlekiem. 

SPIENIONE MLEKO

Czyszczenie systemu spieniania mleka, jak i samego 
ekspresu, jest wyjątkowo proste i szybkie. 
W modelu 1100 S wystarczy wyciągnąć końcówkę 
przewodu linii mleka z lodówki i podpiąć ją do dyszy 
w ekspresie. Sam proces mycia jest automatyczny,  
a animowana instrukcja na wyświetlaczu informuje 
o kolejnych krokach czyszczenia urządzenia.
WW modelu 1300 S dostępne są 2 systemy mycia, 
zależne od trybu spieniania mleka. Plug+Clean (dla 
Basic Milk) działający analogicznie jak w modelu 
1100 S oraz Smart Clean (dla Smart Milk), gdzie 
codzienne czyszczenie jest przeprowadzane 
za pomocą Plug+Clean, a czyszczenie główne 
zaza pomocą Clean in Place jest wymagane dopiero po 
250 zaparzeniach lub najpóźniej po 7 dniach. 

KONSERWACJA 

Funkcja „WMF SmartRemote” to innowacyjne narzę-
dzie do całkowicie bezdotykowego zamawiania 
i przygotowywania napojów kawowych. Wystarczy 
zeskanować za pomocą urządzenia mobilnego kod 
QR wyświetlany na ekranie ekspresu, po czym kod 
QR przekierowuje na generowaną dynamicznie 
stronę www z menu wyboru napoju.
Zaprojektowana jako aplikacja webowa SmartRemote 
jest kompatybilna z dowolnym systemem operacyj-
nym (iOS, Android, Windows lub Linux). Nie ma 
potrzeby pobierania i instalowania aplikacji. 
Jedynym narzędziem jakiego potrzebują użytkow-
nicy jest urządzenie mobilne (np. smartfon) z kame-
rą i przeglądarką internetową.
Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich automa-
tycznych ekspresów do kawy WMF wyposażonych 
w system CoffeeConnect z włączonym trybem samo-
obsługi.

SMART REMOTE

https://www.youtube.com/watch?v=qMlMx7a_fls


WMF 1300 S
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA 

ZASILANIE/ MOC

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DIN 18873-21

ESPRESSO/2 ESPRESSO

CAFÉ CRÈME/ 2 CAFÉ CRÈME

CAPPUCCINOCAPPUCCINO

NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA 

POJEMNIK NA KAWĘ

POJEMNIK NA CZEKOLADĘ

ZASILANIE WODNE

MASA NETTO

POZIOM GŁOŚNOŚCI

SYSTEM CZYSZCZENIA EKSPRESUSYSTEM CZYSZCZENIA EKSPRESU

1  WYDAJNOŚĆ JEST UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI KUBKÓW, RECEPTURY I KONFIGURACJI. 

                         
      DO 120 KAW

        230 V/ 2 - 2,4 kW

        

        110 / 160 FILIŻANEK

          80 / 92 KUBKÓW

      110 KUBKÓW

                   TAK        

      JEDEN O POJEMNOŚCI OK. 650 G

      JEDEN O POJEMNOŚCI OK. 1200 G

 ZBIORNIK OK. 4 LITRÓW LUB STAŁE PODŁĄCZENIE DO WODY

        OK. 40 KG

      < 70 DBA

                   PLUG&CLEAN | SMART CLEAN

 

 6
70
 M
M
 

 325 MM  574 MM 

+

WMF 1100
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA 

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ*

ZASILANIE

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DIN 18873-2*

ESPRESSO/2 ESPRESSO

CAFÉ CRÈME/ 2 CAFÉ CRÈMECAFÉ CRÈME/ 2 CAFÉ CRÈME

CAPPUCCINO

NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA 

1 LUB 2 ZINTEGROWANE POJEMNIKI NA KAWĘ/

POWIĘKSZONE POJEMNIKI CZEKOLADA 

LUB TOPPING PLUS JEDEN ZBIORNIK NA KAWĘ

CZEKOLADA LUB TOPPING OPCJA/

WERSJA POWIĘKSZONAWERSJA POWIĘKSZONA

STEAMJET PODGRZEWANIE FILIŻANEK PARĄ

WYLEWKA GORĄCEJ WODY

RĘCZNE SPIENIANIE I PODGRZEWANIE MLEKA

WYMIARY

WBUDOWANY ZBIORNIK NA WODĘ

MASA NETTO

POZIOM GŁOŚNOŚCIPOZIOM GŁOŚNOŚCI

    |          | MLEKO W PROSZKU 
         DO 80 KAW

230 V, 1,9-2,3 kW

105 / 150 FILIŻANEK

75 / 90 KUBKÓW

105 KUBKÓW

TAK    |    TAK     | NIE

OK 550 G.OK 550 G.

POWIĘKSZONE OK 1100 G.

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZIAREN

OK 450 G.

POWIĘKSZONY OK 1250 G.

TAK    |    TAK     | NIE

TAK    |    TAK     |  TAK

NIENIE    |    TAK     | NIE

325 / 500 / 561 mm

OK. 4,5 LITRA

W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI OK. 25,5 KG

< 70 dB (A)

 561 MM  325 MM 

 4
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WMF 1500 S+

Następca i sukcesor jednego z najbardziej popularnych ekspresów 
WMF, modelu presto! Rekomendowana wydajność to ok. 180 napojów 
kawowych dziennie. 10" ekran dotykowy wynosi sposób komunikacji 
zz ekspresem na nowy poziom. Ekran można w pełni dostosować pod 
względem gracznym, funkcjonalnym i językowym, a dodatkowo przy 
każdym z napojów możemy otrzymać informacje na temat jego wartości 
odżywczych. Nowe, stalowe żarna młynków do kawy zapewniają 
mniejsze pylenie i wysoką precyzję mielenia, co gwarantuje ich maksy-
malną trwałość i łatwość konserwacji. Ekspres opcjonalnie może być 
wyposażony w bezkonkurencyjny system spieniania mleka na zimno 
Dynamic Milk i stację syropową.

WYDAJNOŚĆ DZIENNA

180 KAW

PRZYKŁADOWE AKCESORIA

POJEMNOŚĆ 3,5 L, 
WYJMOWANY ZBIORNIK, 
ZAMYKANA, 
WYMIENNA USZCZELKA DRZWI
228X469X344 MM (S,G,W) 
230 V 

POJEMNIK NA 2 RODZAJE 
PAPIEROWYCH KUBKÓW, 
WYSOKOŚĆ KUBKÓW DO 390 MM ,
ŚREDNICA KUBKÓW: 60  90 MM, 
PASUJE DO LODÓWKI 6,5 L.

LODÓWKA 

PODGRZEWACZ FILIŻANEK LODÓWKA NA MLEKO 
Z PODGRZEWACZEM FILIŻANEK

4 PODGRZEWANE PÓŁKI NA FILIŻANKI, PODŚWIETLENIE 
TYLNE, 230 V, 2 WERSJE:
- WĄSKA 286X539X530 MM (S,G,W)
- SZEROKA 368X539X530 MM (S,G,W).

LODÓWKA Z WYJMOWANYM ZBIORNIKIEM NA MLEKO 
O POJEMNOŚCI 4,5 LUB 9,5 L, PODŚWIETLENIE, ZAMEK, 
WYMIENNA USZCZELKA DRZWI, 230 V, 2 WERSJE:
 WĄSKA, 3 PODGRZEWANE PÓŁKI, 286X566X530 MM S,G,W
 SZEROKA, 2 PODGRZEWANE PÓŁKI, 368X567X530 MM S,G,W 

LODÓWKA 

POJEMNOŚĆ 6,5 L, 
WYJMOWANY ZBIORNIK, 
ZAMYKANA, 
WYMIENNA USZCZELKA DRZWI
228X463X392 MM (S,G,W) 
230 V 

PODAJNIK NA 
KUBKI PAPIEROWE



ROZWIĄZANIA DLA
TW O JEG O  BIU R A

Decydując się na zakup ekspresu do kawy marki WMF otrzymujecie Państwo autorskie receptury i menu przy-
gotowane do wybranego przez Państwa rodzaju kawy. Receptury przygotowywane są u Państwa w biurze, przy 

Państwa współudziale i akceptacji.

DZIERŻAWA EKSPRESU WE WSPÓŁPRACY 
Z DYSTRYBUTOREM SPRZĘTU PRIMULATOR, 
BĘDĄCYM JEDNOCZEŚNIE DOSTAWCĄ KAWY

umożliwia korzystanie w wysokiej klasy urządzenia, które przez cały czas trwania umowy, 
pozostaje własnością dostawcy kawy. 

Umowę dzierżawy sprzętu warunkuje zakup ustalonych ilości ziarna kawy.

JEDNORAZOWY ZAKUP
gwarantuje Państwu ekspres do kawy, który automatycznie staje się Państwa własnością 

i w żadnym stopniu nie uzależnia od dostawcy kawy

LEASING
daje możliwość zakupu ekspresu do kawy, który spłacany jest w miesięcznych ratach. 

Wysokość rat uzależniona jest od wybranego okresu leasingu. Po jego spłacie, ekspres staje się Państwa Wysokość rat uzależniona jest od wybranego okresu leasingu. Po jego spłacie, ekspres staje się Państwa 
własnością. Poniżej przykładowa wycena dla ekspresu WMF o wartości 16.500 PLN netto i okresie leasingu 

36 miesięcy (nie jest to oferta handlowa).



PEARL MINI
DYSTRYBUTOR WODY CORNELIUS 
Z SYSTEMEM FILTRACJI EVERPURE

WODA ZIMNA CZY GAZOWANA  TWÓJ WYBÓR..

Urządzenie zapewniaja wysokiej jakości prze ltrowaną 
wodę schłodzoną oraz gazowaną.

50
PRACOWNIKÓW

1 L
WODY DZIENNIE
WYPIJA KAŻDY 

Z NICH 

250 L
 WODY KAŻDEGO 
TYGODNIA

12500 L
KAŻDEGO 
ROKU

13000 ZŁ
 ROCZNIE

WYDAJESZ NA WODĘ
 LUB WIĘCEJ!  

NIE MAGAZYNUJ PUSTYCH BUTLI I BUTELEK.

Czy wiesz ile kosztuje Cię rocznie magazynowanie 
pustych opakowań bądź ich utylizacja?

NIE PRZEPŁACAJ ZA WODĘ.

ZAPYTAJ NAS, JAK ZRACJONALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z WODĄ 
DLA TWOICH GOŚCI I PRACOWNIKÓW W TWOJEJ FIRMIE.

Nowoczesne, ekonomiczne, bezbutlowe dystrybutory wody.
Wysokiej jakości ltracja wody – ltry z jonami srebra 
 zatrzymujące cząstki i zanieczyszczenia od 0,2 mikrona.


