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Tekniske Spesifikasjoner  
Avløp Ø 40 mm  
Vanntilkobling Vanntank 4L eller 3/8" Innvendig gjenger 
Spenning  230V/1N/32 amp 
Effekt 1,9-2,3kW 
Mål (mm) B:325, H:500, D:561 (uten kjøl) 

WMF 1100 S 

Profesjonell kaffekvalitet, i et kompakt design. 
Ser du etter en måte å gi dine ansatte ekstra energi og 
gjestene dine en særegen velkomst?  

Å investere i en profesjonell kaffemaskin er en smart 
løsning. WMF 1100 S tilbyr et utvalg av deilige kaffe- 
og sjokoladedrikker av høy kvalitet ved et 
fingeravtrykk.  

Den kompakte designen er ideell for steder med 
begrenset plass og høye standarder, og inneholder 
mange førsteklasses funksjoner som vanligvis finnes i 
større modeller. 

http://www.primulator.no/
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Spesifikasjoner 1100S 1Mølle +pulver 

• 1 Mølle (kaffe eller espresso á 300gr) 
• 1 pulverbeholder (sjokolade á 300gr) 
• Basic Milk system 
• Vanntank (mulighet for vanntilkobling) 
• Tevann 
• SteamJet 

Spesifikasjoner 1100S 2 Møller 

• 2 Møller (kaffe og espresso á 300gr) 
• Basic Milk System 
• Vanntank (mulighet for vanntilkobling) 
• Tevann 
• SteamJet 

Spesifikasjoner 1100S 1Mølle + Twin 

• 1 Mølle (kaffe eller espresso á 300gr) 
• 1 pulverbeholder m/split (topping/sjoko) 
• Vanntank (mulighet for vanntilkobling) 
• Tevann 

 

 

 

Ekstra utstyr Standard modeller 

• Bønnebeholder XL 
• Twin pulverbeholder (sjoko/topping) 
• Grutgjennomgang (i benk) 
• WMF CoffeeConnect 

Daglige Rutiner: 

• Påfylling av ingredienser 
• Påfylling av evt vann 
• Tømming av grut 

Renseprogram: 

WMF 1100S har et automatisk renseprogram 
som gjennomføres daglig. Ved å starte 
programmet vil det komme forklarende bilder 
av hva som må gjøres og hele prosessen tar 
ca 10 minutter fra start til slutt. 

1 gang i uken legges melkeslanger i 
rensemiddel (ved bruk av fersk melk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maskiner Veil pris Deres pris Ant Totalt 

WMF 1100 S med 2 møller, eller 1 mølle + sjokolade 62 510 43 757 1 43 757 
Melkekjøler My fridge 1L 1 650 1 650 1 1 650 
Sett ved tilkobling til vann og avløp 3 220 2 254  2 254 
1 stk Vannfilter Bestmax V + monteringssett  3 430 2 573 Sett 2 573 
Aqua – safe vannsikring 2 787 2 787 1 2 787 
Totalt ved kjøp    53 021,- 

  
 36 mnd 60 mnd 

Leasing maskiner per måned 1 635,- 1 045,- 
Leasing per måned serviceavtale a kr. 665,-   

Garanti  1 år (opptil 5 ved serviceavtale) 
Leveringstid Finnes normalt på lager 
Maskinopplæring Inklusive 
Serviceavtale Opptil 5 år. Må tegnes når maskinen er ny. 
Betalingsbetingelser Netto pr 20 dager ved kredittgodkjennelse 
Priser er eks mva, miljøavgift, frakt og montering. 
Ved leasing: etabl. Geb 1.000,- fakt geb 105.- 

http://www.primulator.no/


WMF 1100S Helautomatisk kaffemaskin 
 

Primulator AS  Johan Scharffenbergsvei 95  0694 Oslo  T: 23031760  www.primulator.no 
 

 
 

Serviceavtale WMF  
 

 
Primulator har kanskje Norges beste serviceapparat med 50 teknikere fordelt over hele 
landet. Vi autoriserer våre teknikere og utstyrer de med den kunnskapen og deler slik at de 
kan utføre alle oppdrag som kunden ønsker på våre maskiner. Vi utfører så mye som 10 000 
servicer årlig og kan kontaktes 7 dager i uken. For oss er det viktig å være raske samt utføre 
høy kvalitet på arbeidet som utføres. 
 
Primulator AS anbefaler på det sterkeste at alle WMF kunder tegner serviceavtaler. 
Serviceavtalen inkluderer: 
 

• Årlig vedlikehold. Inkludert arbeidstimer, deler og reisekostnader (inntil 120km) 
• Service. Inkludert arbeidstimer, deler og reisekostnader på dagtid (inntil 120km) 
• Full kontroll (fast sum) 
• Planlagte vedlikehold 
• Gir 30% på vaktutrykninger utenom kontortid 
• Fri telefonsupport 7 dager i uken. 

 
Pris serviceavtale årlig WMF 1100S: 7 975,- eks mva 
 
Oppgitte priser gjelder for 2022 og vil reguleres etter normal prisregulering. 
Fakturerte avtaler som ikke betales etter purring termineres automatisk. 
 
Betingelser for gyldig serviceavtale er at det er montert vannfilter og at dette byttes 
regelmessig og minst 1 gang per år. 
 
Dekker ikke: 
Feil forårsaket av uvøren bruk, manglende rengjøring eller problemer som kan spores til 
avløp, vannforsyning eller strøm dekkes ikke av avtalen. 
Justering av temperatur, mengde, styrke på kaffen dekkes ikke men kan utføres av kunden, 
gratis telefonsupport ved behov. 
Melkekjøler, sirupsmodul, grutseparator og annet utvendig utstyr dekkes ikke av avtalen. 
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