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Prima Optis: πώληση, εγκατάσταση και 
συντήρηση επαγγελµατικών πλυντικών 
συσκευών.

περισσότερα για την εταιρεία µας
στο www.primaoptis.gr

02

Krupps: 55 χρόνια πάθος για τις ανάγκες 
της επιχείρησής σας!

Γιατί εµάς;
Η φιλοσοφία που διαπνέει την Prima Optis είναι καθαρά πελατοκεντρική, ενώ η βασική αρχή που 
διέπει τη δοµή της εταιρείας, κάθετα και οριζόντια, είναι η άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση 
των πελατών µας.

Βασικότερη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρείες του χώρου, αποτελεί η νοοτροπία της εταιρείας, 
σύµφωνα µε την οποία δεν πουλάµε απλά προϊόντα στους πελάτες µας, αλλά αντιθέτως προσφέ-
ρουµε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, που ξεκινάει από την εκδήλωση της απλής επιθυµίας του 
πελάτη για απόκτηση εξοπλισµού και καταλήγει στην σύναψη µίας αµοιβαίας επωφελούς συµφωνίας, 
πάντοτε µε γνώµονα τις εξατοµικευµένες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη µας.

Η εξειδίκευση σε αυτό που κάνουµε, το έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό της εταιρείας µας, η συνε-
χής επιµόρφωση των στελεχών µας και η ευελιξία, που µας διακατέχει, αποτελούν λίγους µόνο από τους 
πολλούς λόγους, για τους οποίους η Prima Optis έχει ξεχωρίσει και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των 
Ελλήνων επαγγελµατιών.
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Εµπειρία, ποιότητα, απόδοση, αξιοπιστία: Τα πλεονεκτήµατα των προϊόντων της KRUPPS, απο-
τελούν τους κυριότερους συµµάχους στην επιτυχία των πελατών µας. Αντίθετα µε άλλα συνηθισµέ-
να πλυντήρια, τα µηχανήµατα της Krupps διακρίνονται για την τεχνολογία και την καινοτοµία τους, η 
οποία σε συνδυασµό µε την προσεκτική µελέτη των αναγκών των εταιρειών του κλάδου, είναι ικανή 
να καλύψει ακόµα και τις αυστηρότερες απαιτήσεις της εστίασης. Η KRUPPS είναι επίσης συνώνυµο 
της οικολογικής βιωσιµότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την 
αποτελεσµατικότητα και την εξοικονόµηση πόρων.

Έρευνα & Ανάπτυξη: Δεν σταµατάµε ποτέ να κοιτάµε προς τα εµπρός!
Η προσοχή που έχει δοθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη έχει διαδραµατίσει ζωτικό ρόλο στην 
ιστορία και την εξέλιξη της Krupps, η οποία δεσµεύεται να βελτιώνεται συνεχώς και να δηµι-
ουργεί νέα, επαναστατικά προϊόντα. Το 1987 η εταιρεία ανέπτυξε το σύστηµα πλύσης καθα-
ρού νερού, µία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισήχθησαν ποτέ σε βιοµηχανι-
κές διεργασίες πλύσης, προκειµένου να συνδυάζεται η αποτελεσµατικότητα της πλύσης µε το 
σεβασµό προς το περιβάλλον. Με την πάροδο των χρόνων, η εταιρεία συνέχισε το ίδιο δυναµικά 
και το τµήµα έρευνας/ανάπτυξης/ελέγχου δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη 
υψηλότερου και σταθερότερου επιπέδου ποιότητας πλυντηρίων πιάτων.

Δεν είναι µόνο το προϊόν που εξελίσσεται… είναι η ίδια η εταιρεία!Πλεονεκτήµατα
πλυντηρίων πιάτων Krupps
£ Υγειονοµική βάση καλαθιού, 

ώστε να εξασφαλίζονται ορθές 
πλύσεις (το νερό διαπερνά την 
βάση και δεν εµποδίζεται).

£ Ρυθµιζόµενη ταχύτητα ξεβγάλ-
µατος.

£ Εύκολη πρόσβαση για συντήρη-
ση ή επισκευή από την εµπρό-
σθια πλευρά του µηχανήµατος.

£ Θερµο-ακουστική µόνωση 
(προαιρετικός διπλός τοίχος).

£ Θερµο-ακουστική µόνωση στην 
πόρτα (σε όλα τα µοντέλα).

£ Φίλτρο δεξαµενής από ανοξεί-
δωτο ατσάλι για πλυντήρια 
πιάτων pass-through.

£ Ενισχυτικοί βραχίονες στήρι-
ξης (µεντεσέδες) πόρτας 20/10 
για εγγύηση σταθερότητας 
στον χρόνο.

£ Διπλό φίλτρο πλύσης και απο-
στράγγισης, που κατακρατά και 
τις µικρότερες ακαθαρσίες.

£ Βραχίονες πλύσης και ξεβγάλ-
µατος από ειδικό υλικό, προκει-
µένου να παράσχουν αντοχή, 
αξιοπιστία και αντίσταση στην 
διάβρωση.

£ Υγειονοµική κεκλιµένη δεξα-
µενή, για καλύτερη αποστράγ-
γιση.

£ Διπλό dispenser απορρυπα-
ντικού και λαµπρυντικού σε 
όλα τα µοντέλα. Για µέγιστη 
εξοικονόµηση απορρυπαντι-
κού και σωστή δοσολογία. 
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Πλυντήρια
πιάτων-ποτηριών

ELITECH  EL51E

σειρά

Full Line
H σειρά Full Line είναι η πιο πλήρης σειρά 
πλυντηρίων της Krupps και σίγουρα µία από 
τις πιο πλήρεις σειρές της αγοράς. 
Έχει τη δυνατότητα ολικής ή µερικής αντικατάστα-
σης του νερού µε καθαρό σε κάθε κύκλο για αξε-
πέραστη υγιεινή και λάµψη. Με διάφορα προαιρε-
τικά συστήµατα, όπως η ώσµωση  ή το πρωτοπο-
ριακό σύστηµα Aquatech, που εξασφαλίζει τη στα-
θερή πίεση και θερµοκρασία, η Full Line είναι η τέ-
λεια λύση για τους πλέον απαιτητικούς πελάτες. 
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Η σειρά Cube Line αποτελεί την πιο απλή και 
οικονοµική σειρά πλυντηρίων της Krupps. 
Διακρίνεται για την ευκολία χρήσης και την ανθε-
κτικότητά της. Το σύστηµα ελέγχου µε πλήκτρα 
που ελέγχονται από µία απλή ηλεκτρονική πλα-
κέτα, παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης της θερµο-
κρασίας πλύσης και ξεβγάλµατος, καθώς και τους 
χρόνους πλύσης, ξεβγάλµατος και αποχέτευσης. 

σειρά

Cube

FULL FLK208E

BWS = BUILT-IN WATER SOFTENER
√ = ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Ποτηριών

Xαρακτηριστικά µοντέλων

Σειρά Μοντέλο Μέγεθος
καλαθιού 

Καλάθια
/ώρα 

Ύψος
ποτηριού  

Ύψος
πιάτου 

Προγράµ-
µατα 

Αποσκλη-
ρυντής 

REVERSE
OSMOSIS
SYSTEM 

Συνολική 
ηλεκτρική
ισχύς (Kw)

SOFT LINE S560E

SOFT S209EH
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CUBE C432 ADVANCE

KORAL K205E

CUBE C537

ELITECH  EL40E

Πιάτων-Ποτηριών
Xαρακτηριστικά µοντέλων

Σειρά Μοντέλο Μέγεθος
καλαθιού 

Καλάθια
/ώρα 

Ύψος
ποτηριού  

Ύψος
πιάτου 

Προγράµ-
µατα 

Απο-
σκληρυ

-ντής 

REVERSE
OSMOSIS
SYSTEM 

Συνολική 
ηλεκτρική
ισχύς (Kw)

ΔίσκοιΣκεύη

600X400

600X400

600X400

BWS = BUILT-IN WATER SOFTENER
√ = ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Πλυντήρια
ποτηριών

Σειρές πλυντηρίων
της Krupps
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Τα πλυντήρια Elitech εξασφαλίζουν µέγιστη 
απόδοση, χάρη στο πρωτοποριακό σύστηµα 
Aquatech, το οποίο αποτελείται από ένα ατµο-
σφαιρικό boiler και µία αντλία ξεβγάλµατος.
Επίσης τα πλυντήρια της σειράς Elitech λειτουργούν µε 
βάση τις αυστηρότερες προδιαγραφές του HACCP. Για 

όσους αποζητούν την τελει-
ότητα, τα Elitech µπορούν 
να εφοδιασθούν και µε σύ-
στηµα αντίστροφης ώσµω-
σης  για  ακόµα  καλύτερο 
αποτέλεσµα και τεράστια 
εξοικονόµηση νερού και 
απορρυπαντικών.

σειρά

Elitech

Σειρά Μοντέλο Μέγεθος
καλαθιού 

Καλάθια
/ώρα 

Ύψος
πιάτου 

Προγράµµατα Δίσκοι Σκεύη REVERSE
OSMOSIS
SYSTEM
 

Συνολική 
ηλεκτρική 
ισχύς (Kw)

Σκευών
Xαρακτηριστικά µοντέλων
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BWS 

Πιάτων, Ποτηριών Pass Through
REVERSE
OSMOSIS
SYSTEM

Συνολική
ηλεκτρική
ισχύς (Kw)

Σειρά Μοντέλο Μέγεθος
καλαθιού 

Καλάθια
/ώρα 

Ύψος 
ποτηριού 

Ύψος
πιάτου 

Προγράµµατα Δίσκοι Σκεύη Αποσκλη-
ρυντής

Xαρακτηριστικά µοντέλων

BWS = BUILT-IN WATER SOFTENER

BWS 

Πλυντήρια
πιάτων & ποτηριών

pass through

Πλυντήρια
σκευών
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Η σειρά Koral διακρίνεται από το ευρύ 
φάσµα των µοντέλων που είναι κατάλ-
ληλα για κάθε περίσταση. 
Μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας, το σύστηµα ελέγ-
χου παρέχει εξαιρετικές επιλογές προσαρµογής 
ανάλογα µε τις ανάγκες σας, επιτρέποντάς σας να 
προσαρµόσετε µε ακρίβεια οποιαδήποτε παράµετρο 
και να εξασφαλίσετε τα βέλτιστα αποτελέσµατα 
πλύσης. Η επιλογή ενός από τους 4 διαθέσιµους κύ-
κλους πλύσης είναι πραγµατικά απλή, ενώ τα πρα-
κτικά µηνύµατα στην οθόνη θα βοηθήσουν να επι-
µηκύνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου.

σειρά

Koral

ELITECH 
EL951E

ELITECH 
ELS60TH

ELITECH 
EL985E

ELITECH 
EL981E

ELITECH  E991E

CUBE
CH110

CUBE CH110
R03 DVANCE
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REVERSE
OSMOSIS
SYSTEM

Συνολική
ηλεκτρική
ισχύς (Kw)

Σειρά Μοντέλο Μέγεθος
καλαθιού 

Καλάθια
/ώρα 

Ύψος 
ποτηριού 

Ύψος
πιάτου 

Προγράµµατα Δίσκοι Σκεύη Αποσκλη-
ρυντής

Xαρακτηριστικά µοντέλων

BWS = BUILT-IN WATER SOFTENER

BWS 

Πλυντήρια
πιάτων & ποτηριών

pass through

Πλυντήρια
σκευών
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Η σειρά Koral διακρίνεται από το ευρύ 
φάσµα των µοντέλων που είναι κατάλ-
ληλα για κάθε περίσταση. 
Μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας, το σύστηµα ελέγ-
χου παρέχει εξαιρετικές επιλογές προσαρµογής 
ανάλογα µε τις ανάγκες σας, επιτρέποντάς σας να 
προσαρµόσετε µε ακρίβεια οποιαδήποτε παράµετρο 
και να εξασφαλίσετε τα βέλτιστα αποτελέσµατα 
πλύσης. Η επιλογή ενός από τους 4 διαθέσιµους κύ-
κλους πλύσης είναι πραγµατικά απλή, ενώ τα πρα-
κτικά µηνύµατα στην οθόνη θα βοηθήσουν να επι-
µηκύνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου.

σειρά

Koral

ELITECH 
EL951E

ELITECH 
ELS60TH

ELITECH 
EL985E

ELITECH 
EL981E

ELITECH  E991E

CUBE
CH110

CUBE CH110
R03 DVANCE



Η σειρά Evolution έχει σχεδιαστεί για να 
καλύπτει τις ανάγκες κάθε πελάτη, χάρη 
στα διάφορα εξαρτήµατα που µπορούν να 
εγκατασταθούν, συνδυάζοντας µεγάλα 
φορτία εργασίας, βελτιστοποιώντας τους 
διαθέσιµους χώρους, απλοποιώντας τις 
εργασίες του χειριστή και µειώνοντας την 
κατανάλωση. 

σειρά

Evolution
Τα µοντέλα αυτής της γραµµής είναι εξοπλισµένα 
µε σύστηµα διπλής διήθησης που διατηρεί όλα τα 
υπολείµµατα, ενώ οι κάθετες αντλίες πλύσης και οι 
βραχίονες πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα εξα-
σφαλίζουν εξαιρετική απόδοση. 

Η σειρά Evolution είναι επίσης εξοπλισµένη µε αντι-
σταθµισµένες πόρτες, σύστηµα διπλού τοίχου και 
αντίθετης πτώσης, καθώς και στρογγυλεµένες δε-
ξαµενές.

Τα µοντέλα Soft είναι εξοπλισµένα µε 
αυτόµατο αποσκληρυντή νερού που 
προσφέρει τη δυνατότητα να σπάσει ο 
σχηµατισµός ασβεστόλιθου µε εξαιρε-
τική απόδοση. 
Στην πραγµατικότητα, ο αποσκληρυντής νερού είναι 
εντελώς αυτόνοµος και ρυθµίζει αυτόµατα τα δια-
στήµατα αναπλήρωσης ανάλογα µε τη σκληρότητα 
του νερού του δικτύου σας. 

σειρά

Soft
Το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να γεµίσετε τη δε-
ξαµενή αλατιού, όποτε εµφανίζεται στην οθόνη το 
µήνυµα "έλλειψη αλατιού". 

Οι ρητίνες αποκαθίστανται κατά τη διάρκεια των 
κύκλων πλύσης, εποµένως δεν απαιτείται διακοπή 
λειτουργίας του µηχανήµατος. Η επιλογή ενός από 
τους 4 διαθέσιµους κύκλους πλύσης είναι πρα-
γµατικά απλή, ενώ τα πρακτικά µηνύµατα στην 
οθόνη θα σας βοηθήσουν να επιµηκύνετε τη 
διάρκεια ζωής του πλυντηρίου.

SOFT S1100E

Πλυντήρια
τούνελ

Πλυντήρια
τούνελ

EVOLUTION
EVO131

Σειρές πλυντηρίων
της Krupps
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Τούνελ
Σειρά Μοντέλο Μέγεθος

καλαθιού 
Καλάθια
/ώρα 

Συνολική ηλεκτρική
ισχύς (Kw)

Xαρακτηριστικά µοντέλων
EVO101

EVO301

EVO321

08
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www.primaoptis.gr
service@primaoptis.gr

PRIMA OPTIS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

είµαστε
κοντά σας!

Εξασφαλίστε την συνεχή και απρόσκο-
πτη λειτουργία της µονάδας σας και δια-
σφαλίστε την αντιµετώπιση κάθε προ-
βλήµατος, οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα 
απαιτηθεί.

24/7 
After-Sales 
Support

Tηλ. επικοινωνίας & service:

215 520 2352

Αθήνα

Θεσσαλονίκη Θάσος

Ρόδος

Ιωάννινα

Κρήτη

Πάτρα

Σαντορίνη

Ευρυτανία

Λάρισα

Κως

Ζάκυνθος 

Κέρκυρα  

Πάρος

Το δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων της 
εταιρείας µας καλύπτει κάθε περιοχή της 
Ελλάδας, γρήγορα, οικονοµικά και απο-
τελεσµατικά. 

Δίκτυο
αντιπροσώπων

wifi
iKloud

10 11

Reverse Osmosis
System

Reverse Osmosis System  
Εξοικονόµηση χώρου 
και χρόνου!

Χαρακτηριστικά

£ Οθόνη για τον έλεγχο και τη ρύθµιση 
κάθε λειτουργίας

£ Εξωτερική κασέτα για εύκολη αντικα-
τάσταση από το χρήστη

£ Λιγότερες καταναλώσεις απορρυ-
παντικών και λαµπρυντικών

£ Εύκολο άνοιγµα για συντήρηση
£ Αφαιρεί όλες τις ακαθαρσίες από το 

νερό
£ Παρέχει λαµπερά και στεγνά ποτήρια, 

χωρίς χειρωνακτικό στέγνωµα
£ Λιγότερα σπασµένα ποτήρια, λιγό-

τερα έµµεσα κόστη
£ Μείωση εργατικών ατυχηµάτων
£ Εξασφαλίζει πλήρη υγιεινή
£ Περισσότερος χρόνος για τη φροντί-

δα των πελατών

Reverse Osmosis System

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα 
των πλυντηρίων πιάτων, είναι ότι τα πο-
τήρια (και ειδικά για καταστήµατα που το 
καθαρό και στεγνό ποτήρι έχει εξέχουσα 
σηµασία πχ. wine bar) µετά το πέρας της 
πλύσης δεν είναι τελείως στεγνά. Για αυτό 
τον λόγο, µετά την πλύση ξεκινά η διαδι-
κασία στεγνώµατος µε το χέρι, κάτι που 
σηµαίνει σπατάλη χρόνου και προσωπι-
κού και πιθανές απώλειες ποτηριών (σπά-
σιµο) και τραυµατισµό του προσωπικού 
(κόψιµο από το γυαλί).

Με το Reverse Osmosis System όµως, έπει-
τα από κάθε πλύση, τα ποτήρια βγαίνουν 
απολύτως καθαρά και στεγνά, έτοιµα για 
άµεση χρήση! 

Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι δεν χρειάζεται 
µεγάλος όγκος αποθήκευσης έτοιµων προς 
χρήση ποτηριών και επιπλέον δηµιουργεί-
ται µεγάλη εξοικονόµηση σε χρόνο και 
προσωπικό (αφού δεν υπάρχει πλέον δια-
δικασία στεγνώµατος µε το χέρι), καθώς και 
ελαχιστοποίηση σε απώλειες ποτηριών και 
σε τραυµατισµό του προσωπικού.

Εξ αποστάσεως ενεργοποίηση (on-of) +
του µηχανήµατος και προεργασία 
προθέρµανσης

Εξ αποστάσεως ρύθµιση κύκλων και +
παραµέτρων

Διαρκής επικοινωνία µηχανήµατος µε +
την τεχνική υποστήριξη

Δήλωση δυσλειτουργίας ή βλάβης +
στο τεχνικό τµήµα και στον πελάτη σε 
πραγµατικό χρόνο

Προτάσεις επίλυσης βλάβης µε απο-+
µακρυσµένη σύνδεση.

Πλεονεκτήµατα wifi iKloud

wifi iKloud  
Λειτουργία και υποστήριξη 
εξ αποστάσεως!

“Το ποτήρι 
χρειάζεται την 
φροντίδα του και 
το γνωρίζουµε 
πολύ καλά!”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Νάξος

Μύκονος

Ίος
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Λεωφόρος Αµαρουσίου 5, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
T: 215 5202352, F: 215 5202572

WS: www.primaoptis.gr  E: info@primaoptis.gr 


