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COFFEE QUEEN

CQUBE EVO
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PASSION 
FOR FILTER BREW

LEGACY OF
VÄRMLAND
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CQUBE EVO

RENT VATTEN FÖR BRA SMAK
Bra kaffe startar med färskt och rent vatten. För att säkerställa att du får ut det mesta av varje dryck är ett 

vattenfilter av högsta kvalitet ett absolut måste. De flesta kommersiella kaffemaskiner är beroende av ett 
externt filter vilket komplicerar installationen och tar upp massor av utrymme. Det tillför även en extra 

kostnad och förstör känslan och utseendet av ditt serveringsutrymme. 

Med EVO slipper du de här problemen. Varje enhet levereras med ett högkvalitativt  
vattenfilter integrerat i maskinen eller underskåpet. Förutom de visuella fördelarna och en förkortad 
servicetid säkerställer det integrerade vattenfiltret också att ditt kaffe smakar lika oavsett vattenkvalitet. 

IN CUP QUALITY
CQube EVO är vår senaste innovation av färskbryggsmaskiner. Maskinen har utformats för att få ut maximalt 
av ditt kaffe. Alla delar i bryggprocessen kan justeras individuellt till exakta specifikationer för att garantera 
kaffets optimala smak och arom. Resultatet blir en perfekt kopp kaffe, varje gång.

Tack vare EVOs nya teknik och logik kan vi nu ge dig möjligheten att skapa och lagra unika recept.
Med en obegränsad receptbank kan alla få sin perfekta kopp kaffe, när som helst.

Vi kallar det IN CUP QUALITY.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Syftet är att ge nordiska konsumenter och företag 
ett bra verktyg för att kunna välja produkter och tjänster som uppfyller stränga miljökrav. 
CQube EVO är godkänd för användning i en Svanenmärkt kaffetjänst



4

FORM OCH FUNKTION

EVO är tillverkad i högklassiga material som inte enbart är trevliga att röra vid utan 
som också visuellt framhäver maskinens finare kvaliteter. Materialvalen har gjorts för 
att tilltala alla dina sinnen med ett fokus på funktionalitet, hygien och hållbarhet. 

I fronten har vi placerat LED-paneler med valbara färger som fångar ögat och 
förhöjer den estetiska känslan. Glasskivor och aluminiumdetaljer ger en lyxig 
och robust känsla samtidigt som det är lätt att rengöra. Maskinens topp- 
och sidopaneler fästes med snabbkopplingar på insidan för få rena och fina 
ytor, fria från monteringshål.

Med sin inbjudande design pryder maskinen sin plats och passar på såväl kontor 
som i offentliga miljöer.  
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CQUBE EVO

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

LUNA är EVOs Androidbaserade användargränssnitt som är enkelt och 
smidigt att använda. Användare har möjligheten att anpassa sina egna 
drycker och välja bland en mängd kaffefavoriter. För den riktiga fin-
smakaren erbjuder vi nu möjligheten att skapa helt nya och unika drycker. 
LUNAs receptbank är obegränsad och sparade recept kan lätt och 
smidigt föras över till andra maskiner. 

I LUNA kan du enkelt styra och kontrollera maskinens hårdvara, 
statistik, rengöring, underhåll, varningar och visuella utseende. Matcha 
gränssnittets utseende efter din dekor eller grafiska profil. Alla inställningar 
syftar till att maskinen ska kunna anpassas efter plats och användare.

Med LUNA får du en hög kvalitetskänsla som enkelt kan varieras 
över tid. Allt för att skapa en unik kaffeupplevelse.
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BÖNBEHÅLLARE

MF13 modellerna är utrustade med en stor 
upplyst bönbehållare som med sin förstklassiga 
matarskruv säkerställer massor av färskt kaffe 
mellan påfyllningarna. Du drar enkelt ut 
behållaren ur maskinen vid påfyllning.

IN CUP QUALITY

EVO serverar ett enastående kaffe varje 
gång tack vare en noggrann och reglerbar 
bryggning där du kontrollerar smak, 
styrka och temperatur. 

PROFESSIONELL KVARN

En professionell kvalitetskvarn med lång och 
tillförlitlig livslängd. Kvarnen levererar korrekt 
malning som garanterar ett gott 
och smakrikt kaffe. 

GRÄNSSNITTET LUNA

I användargränssnittet LUNA kan du styra 
allt från bryggtid och recept till rengöring och 
maskinvård. Det är intuitivt och du kan lätt 
anpassa gränssnittets utseende för att skapa 
en unik känsla och kaffeupplevelse. 

Bryggenhet för ”in cup quality”

Justerbara koppställ

Anpassningsbar receptbank

Professionell kvarn

Löstagbar spillbricka

Tillbehörs- & kopphylla (tillval)

Servicevänlig2kg bönbehållare (MF13)

Underskåp (tillval)

Integrerat vattenfilter

Koppsensorer (tillval)

Kannfunktion

Luna, användargränssnitt för  
utseende och storytelling

Design & material

LED-upplyst front

Kallt och kolsyrat 
vatten (tillval)
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KANNFUNKTION

Behöver du flera koppar kaffe eller annan 
dryck till t.ex. mötet eller serveringen kan 
du enkelt tillreda din dryck i kanna, karaff 
eller termos. 

UPPLYST FRONT

LED-upplyst frontpanel fångar ögat 
och förhöjer den estetiska känslan. 
Belysningens färgprofil kan justeras 
för att matcha LUNA och ditt 
kontors dekor. 

KALLT & KOLSYRAT VATTEN (tillval)

Kaffe är gott, men ingenting släcker törsten 
som kallt vatten. EVO erbjuder möjligheten 
till kallt och kolsyrat vatten, allt inbyggt 
i maskinen.

KOPPSENSORER (tillval)

Optiska koppsensorer kan monteras under 
varje utlopp för att upptäcka om en kopp 
saknas. Sensorn varnar användaren för att 
förhindra spill.

DESIGN OCH MATERIAL

Funktion kan vara vacker och EVO 
levererar en minimalistisk och modern 
design som lätt smälter in i alla miljöer.

INTEGRERAT VATTENFILTER

Varje EVO innehåller ett integrerat 
vattenfilter, antingen inuti maskinen eller i 
underskåpet. Vi har placerat filtret så att det 
ska vara enkelt och smidigt att installera. 

LÖSTAGBAR SPILLBRICKA

EVOs löstagbara spillbricka gör tömningen 
av vattenrester snabb och enkel. Inbyggd 
sensor varnar när brickan är full eller att 
den inte är på plats.

RECEPTBANK

Beroende på maskinversion levereras EVO 
med 14-16 förinstallerade standarddrycker. 
Recepten kan lätt ändras på skärmen och 
upp till 48 drycker kan visas samtidigt. 16 
drycker per skärmsida.  

UNDERSKÅP (tillval)

Placerad på på ett underkskåp kan EVO 
placeras nästan var som helst för att fungera 
som en fristående kaffelösning. Underskåpet 
har plats för sumplåda och ett CO2-aggregat.

JUSTERBARA KOPPSTÄLL

Koppställen vid utloppen kan justeras i 
höjdled och du kan få plats med koppar, 
kannor och termosar i en storlek upp till 
19 cm.  

SERVICEVÄNLIG

EVO är utformad för att vara lätt att under-
hålla tack vare utdragbara delar. På skärmen 
visas varningar för att informera användare 
och servicepersonal när rengöring och 
service behövs.

ÖVERSIKT CQUBE EVO 

TILLBEHÖRS- & KOPPHYLLA

Tillbehörshylla kan monteras på fram-
sidan av underskåpet. En kopphylla 
kan monteras på vänster & höger sida 
eller båda sidor på samma gång.
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MODELLER & VERSIONER 

EVO MF04 STANDARD 
• Behållare för malet kaffe

• 4 ingrediensbehållare

• LED-paneler (valbara färger)

• 4.5 liter vattentank

• Integrerat vattenfilter 

• Underskåp som tillval

• Koppsensorer (tillval)

EVO MF04 kan levereras med kallt & kolsyrat vatten som tillval.  

(Kallt & kolsyrat vatten kräver ett underskåp. )

EVO MF04 SW  

• Inbyggt kallvattenssystem 

• Vattenfilter* 

• Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör) 

EVO MF04 SSW

• Kallt och kolsyrat vatten**
• Integrerat vattenfilter 

• Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör) 

*Extern installation till bänkmodell eller intern installation i underskåp. 
**SSW underskåp krävs för installation.

• 8” touchskärm

• Intuitivt användargränssnitt och storytelling

• Anpassningsbar meny och profilering

• 16 standarddrycker (48 max)

• Energisparläge

• Instruktioner och varningar på skärmen

LUNA

Artnr: 1042000

Artnr : 1042100

Artnr : 1042200
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EVO MF13 STANDARD 
• 1 kvarn & 1 bönbehållare

• 3 ingrediensbehållare

• LED-paneler (valbara färger)

• 4.5 liter vattentank

• Integrerat vattenfilter 

• Underskåp som tillval

• Koppsensorer (tillval)

EVO MF13 kan levereras med kallt & kolsyrat vatten som tillval.  

(Kallt & kolsyrat vatten kräver ett underskåp. )

EVO MF13 SW  

• Inbyggt kallvattenssystem 

• Vattenfilter* 

• Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör) 

EVO MF13 SSW

• Kallt och kolsyrat vatten**
• Integrerat vattenfilter 

• Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör) 

*Extern installation till bänkmodell eller intern installation i underskåp. 
**SSW underskåp krävs för installation.

MODELLER & VERSIONER

• 8” touchskärm

• Intuitivt användargränssnitt och storytelling

• Anpassningsbar meny och profilering

• 16 standarddrycker (48 max)

• Energisparläge

• Instruktioner och varningar på skärmen

LUNA

Artnr: 1042400

Artnr : 1042500

Artnr : 1042300
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TILLBEHÖR
Till varje maskin inkluderar vi alla tillbehör som behövs för att 
installera och komma igång med din EVO.

UNDERSKÅP
EVOs flexibla design innebär att när den paras ihop med ett underskåp kan du 
lägga till kallt och kolsyrat vatten som tillval.

EVO SSW med underskåp, innehåller:

• Sumpgenomföring

• 25L / 6kg sumplåda

• Modul för kallt och kolsyrat vatten*

• Anslutning för kolsyretub*

• EVO Quick Start Guide

• Säkerhetsföreskrifter

• Säkerhetsventil mot läckage

• 1/4” till 8mm slangkoppling

• 1/4” till 3/4” övergångskoppling

• 8mm till 8mm snabbkopplingar

• 8mm låsklämmor

• 8mm teflonslang

• Nycklar till dörr

• Rengöringsmedel till bryggenhet

• Rengöringsbehållare

INSTÄLLNINGAR & TILLBEHÖR

EVO Standard med underskåp, innehåller:

• Fäste för vattenfilter (tillval)

• Sumpgenomföring

• 25L / 6kg sumplåda

• 1 rulle (25st) soppåsar

EVO SW med underskåp, innehåller:

• Sumpgenomföring

• 25L / 6kg sumplåda

• Modul för kallvatten

• (Vattenfilter placerat i underskåpet)

* Måste köpas separat och levereras  
inte av Crem International.

Artnr : 1040953

Artnr : 1040953

Artnr : 1040952
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Kopphylla (bänkmodell) 
Monteringskit kopphylla

Kannfunktion

Tillbehörshylla (bänkmodell) 
Monteringskit tillbehörshylla

Koppsensorer*

KOPPHYLLA
Vi har utformat en kopphylla för montering på en eller båda sidor av EVO:s 
underskåp. Kopphyllan fästs i övre delen av underskåpet med hjälp av dolda 
fästen och magneter på sidorna. Lika enkelt som det är att montera kan du ta 
bort det igen. Väljer du en modell utan underskåp går det att placera hyllan på 
bänken brevid maskinen. 

TILLBEHÖRSHYLLA
Hyllan fästes på insidan av underskåpets framsida så att du alltid har dina 
tillbehör nära till hands. Skulle du vid ett senare tillfälle vilja ta bort hyllan kan 
du enkelt göra det utan att den lämnar monteringshål. Precis som kopphyllan 
fungerar tillbehörshyllan som bänklösning. 

KANNFUNKTION
För att kunna tillgodose tillredning av större volymer kaffe såsom till möten 
eller servering har vi försett EVO med en kannfunktion. Du kan tillreda upp 
till 8 koppar av valfri dryck i en kanna eller termos.  För att kunna ställa 
större kärl på spillbrickan har vi försett den med utdragbara stöd som gör 
den hela 135mm bred.

DUBBLA KOPPSENSORER
Koppsensorerna som är placerade under varje utlopp är en garanti för 
att drycker inte ska tillredas utan att en kopp är på plats.  Detta leder 
till minskat spill och slöseri med kaffe och ingredienser. Sensorerna 
ingår inte i standardmaskinen och de säljs endast i par. 

INSTÄLLNINGAR &  TILLBEHÖR

Artnr: 2760239 Artnr : 2760252

Artnr : 2760258

Artnr : 2760240 Artnr : 2760253

* Ingår inte i standardmaskinen. Säljs i par. 
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AQUA SAFE

Aqua safe är en sensorstyrd vatten-
avstängare med strömbrytningsfunktion. 
Systemet är riktat till platser som kräver en 
SINTEF-godkänd vattenanslutning. 

KALLVATTENENHET SSW*

En vattenenhet för uppfriskande kallt och 
kolsyrat vatten kan byggas in under din bänk. 
Denna enhet är till för platser där ett 
underskåp inte kan användas. 

RENGÖRINGSBEHÅLLARE

Utformad för att placeras direkt på spillbrickan 
under utloppen. Behållaren rymmer 5 liter och 
används för att göra rengöringen så smidig 
som möjligt. 

FLO JET PUMP

Om möjligheten till fast vattenanslutning inte 
finns går det att installera ett pumpsystem för 
att pumpa vatten från en 20 liters vattendunk 
eller liknande behållare.

TERMOSKANNA

En 1,2 liters kanna i rostfritt stål som är anpassad 
till maskinens kannfunktion. Ställ in maskinen på 
bryggläge för kanna och du kan bekvämt invänta 
att kaffet tillreds.

SOPPÅSE 70 LITER**

För att korta ner rengöringstiden 
rekomenderar vi att ni använder 
soppåsar i underskåpets sumplåda. 

INSTÄLLNINGAR &  TILLBEHÖR

Artnr: 1104700

Artnr : 1264040 Artnr : 1704925 Artnr : 1103252

Artnr : 1040805 Artnr : 1206152

*Kontakta våra tekniker för mer information om installationen. 
**För underskåpets sumplåda.
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PURE
PASSION
NEVER UNDERESTIMATES THE

  
DETAILS
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SKÄRMSLÄCKARE

ENERGISPARLÄGE*

BAKGRUND KAFFEMENY & LOGO

*Anpassa din egen energisparläge-profil.  

Anpassa din egen bakgrund 
och lägg in ditt företags logotyp 
i brandingområdet.

Standard

Standard

Ovanstående bilder visas i vårt fabriksinställda bildspel. 

Din logo

Din  
bakgrund
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LUNA – STYLE  YOUR SCREEN

OBEGRÄNSAD RECEPTBANK
EVO levereras med 14-16* förinstallerade drycker som standard, men 
maskinen har en lagringskapacitet för en näst intill obegränsad recept-
bank. Men du kan endast visa upp till 48 drycker på tre skärmsidor.

INSTÄLLNINGAR FÖR IKONLAYOUT

Standardmeny på en EVO med SSW. 

Customize Your Own Icons

Coffee Coffee Coffee Coffee

Välj stora eller små ikoner samt bakgrundsfärg.

Skapa dina egna drycknamn och välj textfärg.  

Välj i vilken ordning du vill placera dina ikoner. 
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Landningssida standard. 

Standardsida vid tillredning. 

Utforma din egen landningssida 
för varje dryck. 

Utforma din 
egen animation.

LANDNINGSSIDA
Landningssidorna ger dig möjlighet att med bild beskriva den dryck som 
användaren har valt, t.ex. vad den innehåller, dess smak och ursprung. 

TILLREDNING AV DRYCK
Här har du möjlighet att antingen visa en bild eller animering medan  
dryckerna tillreds.

Coffee
Preparing your

WAIT
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* Bilderna får inte överstiga 72dpi. Filnamnet får inte innehålla, mellanslag ? *  /  |  \  ,  .  :  ;  +  =  “  <  >  [  ] och endast bestå av bokstäver från det engelska alfabetet. 

NAMN BREDD HÖJD FORMAT

A – Bakgrund 768px 1024px .png/.jpeg

B – Skärmsläckare 768px 1024px .png/.jpeg

C – Ikon 354px 354px .png/.jpeg

D – Branding/logo 251px 100px .png/.jpeg

E – Landingssida 768px 510px .png/.jpeg

F – Tillredningssida 280-768px 580px .png/.jpeg or .gif

LUNA – STYLE  YOUR SCREEN

BILDDIMENSIONER FÖR LUNA*

Coffee
Preparing your

WAIT

x

START

Coffee

Strength

Volume

Jug cups

15

A & B

A & B E

F

C

C

D

D

E

F
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UPPGIFT REFERENS LUNA 
SKÄRMINSTRUKTIONER

Daglig rengörning
Användarmanual Ja

Veckorengöring

Månadsrengöring Rengöringsinstruktioner Ja

6 månaders service
Tekniskmanual Ja

12 månaders service

När vi utformade EVO hade vi enkelhet i åtanke, maskinen innehåller flera 
smarta lösningar som kommer göra rengöring och underhåll snabbare. 

RENGÖRINGS- & SERVICEINFORMATION

Rengöringsmedel för bryggmek. 

3 eller 50 pack

Vattenfilter

Bestmax V

Bryggfilter

10 pack

Rengöringstabletter 

till kvarn

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

SERVICEKIT 12 MÅN.

• Vattenfilter
• Bryggfilter
• Packning NTC
• Packning nivåsensor
• Packningskit tankventiler
• Packningskit mixersystem

SERVICEKIT 6 MÅN.

• Bryggfilter
• Packningskit mixersystem

Artnr: 4740202 Artnr : 1505369 Artnr : 1104161 Artnr : E1001001

Artnr : 7180040

Dimensioner: 220x220x470mm

Pall: 60

Artnr : 7180041
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Snabbkopplingar 
topp- & sidopaneler

Snabb och enkel 
service av bryggenhet

Kran för tömning av vattentank

Vattentanken är tillgänglig framifrån
för service och underhåll

Vattenfilter monteras framifrån

Lättåtkomlig och säker placering 
av elektriska komponenter

Verktygskit service

Kompletterande verktyg
    • T20 skruvmejsel
    • Spårskruvmejsel
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TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER
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MODELL EVO MF04 EVO MF13

Bönbehållare N/A 1

Inbyggd kvarn N/A EK21

Ingrediensbehållare 4 3

Dryckesalternativ upp till 48

Receptbank Obegränsad

Justerbara smakinställningar Ja

Kannfunktion Ja

Justerbara koppställ Ja

Elektronisk temperaturkontroll Ja

Energisparläge Ja

Underskåp Tillval

Kopphylla Tillval

Koppsensorer Tillval

Tillbehörshylla Tillval

CO2 (SSW) Tillval

Inbyggd vattenenhet Tillval

Kapacitet kolsyrat vatten (SSW) 20 L/Timme

Strömkrav kolsyrat (SSW) 170W

Inbyggt vattenfilter* Standard

Elanslutning 220-230VAC, 50/60Hz, 2200W

Vattenanslutning ½” R utvändig

Volym vattentank 4.5L

Ljudnivå (Under bryggning) 68 dB(A)

SPECIFIKATIONER KAPACITET BEHÅLLARE & SUMPLÅDA

ENERGI OCH MILJÖ

BEHÅLLARE CA. MF04 MF13

Bönbehållare N/A 2kg / 5L

Kaffe 2kg / 4.3L N/A

Topping 1.1kg / 2L 1.1kg / 2L

Choklad 1.5kg / 2L 1.5kg / 2L

Espresso 0.4kg / 2L 0.4kg / 2L

Rengöringsbehållare 5L 5L

Spillbricka 1.7L 1.7L

Sumplåda 9L / 2kg sump 9L / 2kg sump

Sumplåda underskåp 25L / 6kg sump 25L / 6kg sump

*Alla SW-maskiner levereras med ett externt vattenfilter.

Enligt återvinningsanalys utförd av Stena Recycling. Återvinningsbarheten är 
beräknad utifrån nordiska förhållanden. Material som går att material- eller 
energiåtervinna räknas som återvinningsbart

TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

95% Återvinningsbar

Coffee Queen                                           CQube EVO

Total energy consumption      131 wh/L

Measured at                           30 L/24h
~ no. of cups in ml                            196 cups of 153 ml

Energy consumption in Idle Mode:              1296 wh/24h
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E
F

D

CB

G

H
A

DIMENSIONER EVO MF04 EVO MF13   

A     884mm  884mm  

B  420mm  420mm  

C 570mm 570mm

D 605mm 605mm

E 115mm 115mm

F 195mm 195mm

G 470mm 470mm

H 82mm 82mm

I 65mm 65mm

DIMENSIONER UNDERSKÅP

A     802mm  

B  420mm  

C 470mm

D 120mm

E 665mm

F 568mm

G 105mm

B

A

C

D

E F

G

I

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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VIKT BÄNKMODELL

VIKT UNDERSKÅP

VIKT TILLBEHÖR

MODELL MF04 MF04 SW MF04 SSW MF13 MF13 SW MF13 SSW

Bänkmodell 57.3kg 57.3kg 57.3kg 64.2kg 64.2kg 64.2kg

Vattenfilter 4.3kg 4.3kg 4.3kg* 4.3kg 4.3kg 4.3kg*

Vatten - SW / 14.9kg / / 14.9kg /

Total vikt 61.6kg 76.5kg 61.6kg 68.5kg 83.4kg 68.5kg

MODELL MF04 MF04 SW MF04 SSW MF13 MF13 SW MF13 SSW

Underskåp 27.3kg 27.3kg 27.3kg 27.3kg 27.3kg 27.3kg

Vatten - SSW / / 18.8kg / / 18.8kg

Total vikt 27.3kg 27.3kg 46.1kg 27.3kg 27.3kg 46.1kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

*Vattenfiltret sänds separerat för extern installation..

MODUL KG

Tillbehörshylla 0.6kg

Monteringskit tillbehörshylla 1.0kg

Kopphylla 4.5kg

Monteringskit kopphylla 1.4kg

DIMENSIONER EMBALLAGE

PALLKAPACITET

MODELL HÖJD BREDD DJUP

EVO 1060mm 470mm 660mm

Underskåp 1060mm 470mm 660mm

MODELL MAX # PER/PALL

EVO 2

Underskåp 2

EVO + underskåp 1
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www.creminternational.com


