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Het gamma Necta Ho.Re.Ca. belichaamt de uitmuntendheid van Italiaanse producten, om 
diensten van de bovenste plank te bieden. Elk van onze koffiemachines is ontworpen met het 
oog op gebruiksvriendelijkheid en kan uitvoerig aangepast worden in functie van de inrichting 
van de horecagelegenheid. 

Evoca en Necta: 
het resultaat  
van ervaring!

Necta, een succesvol merk met een sterke reputatie, 
behoort tot de EVOCA Groep. 

EVOCA is een wereldleider op het gebied van de 
productie van barkoffiemachines, en een belangrijke 
internationale speler in de horeca en de OCS-sector.

De groep is in 2000 opgericht als N&W Global Vending 
door integratie tussen Necta en Wittenborg. Necta 
en Wittenborg kunnen bogen op meer dan negen 

decennia ervaring. 
2017 luidde nog meer veranderingen in, toen de Groep 
zijn naam veranderde in EVOCA. Dit was een keerpunt, 

met meer belangrijke overnames en een grotere 
consolidatie van de strategische positionering van het 

concern in de koffiesector. 
De EVOCA Groep heeft momenteel een sterke 

klantenbasis van meer dan 10.000 klanten in meer 
dan 100 landen over de hele wereld en telt 1.800 

medewerkers verdeeld over acht productiefaciliteiten, 
zes R&D-afdelingen en zestien operationele vestigingen. 

De groep beschikt ook over meer dan 500 patenten en 
internationale managementcertificaten voor kwaliteit 

(UNI EN ISO 9001:2015), milieu-impact (UNI EN ISO 
14001:2015) en veiligheid en gezondheid op het werk (BS 

OHSAS 18001:2007). 
De IMQ-productcertificering, verkregen van het 
Istituto Italiano del Marchio di Qualità (Italiaans 

Instituut voor Keurmerken), garandeert een veilig 
gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten en 

verkoopautomaten. 



Een uitzonderlijke harmonie 
van kwaliteit, design en  
technologie

KORO
PRIME

Een unieke harmonieuze uitstraling, moderniteit en een perfect evenwicht aan 
materialen; een elegant blauw profiel verlicht de voor- en zijkanten en met het grote 
grafische display kunt u afbeeldingen en teksten beheren en weergeven. Dit item 
bevat ook een capacitief toetsenbord met achtergrondverlichting rond de toetsen. 
Koro Prime heeft alle kenmerken van intrinsieke verfijning, in duidelijke harmonie 
met de behoeften van uw horecabedrijf. De machine bereidt dranken met een aroma 
en romigheid die zelfs de meest veeleisende consumenten niet kunnen ontgaan en 
pauzes een echt genot maakt.

Capacitief 
toetsenbord 

met een breed 
drankenmenu, tot 8 

keuzemogelijkheden

Elegante 
'sfeerverlichting' 

die zowel de 
voorkant als 
de zijkanten 

verlicht 

Hedendaags 
design met 

glanzend zwarte 
oppervlakken 

LAYOUT 1 bonen + 1 oplosprodukt 
1 bonen + 1 oplosprodukt + verse melk

AFMETINGEN 500 x 334 x 522 mm 

BOILERS 1 voor koffie en 1 optioneel voor stoom

AANBEVOLEN 
DAGELIJKSE PRODUCTIE* 50 kopjes

*  De voorgestelde dagelijkse productie is gebaseerd op onze catalogus en ons 
serviceconcept. Deze gemiddelde waarden dienen echter slechts als richtlijn. 
Laat ons getrainde EVOCA-team het ontwerp van de koffiemachine perfect 
afstemmen op uw specifieke behoeften.



Een vleugje klasse!

KORINTO
PRIME

Op zoek naar een professionele volautomatische koffiemachine voor dranken van 
topkwaliteit? De compacte, gebruiksvriendelijke en uiterst veelzijdige Korinto Prime 
is de ideale oplossing! Let op de pure elegantie van het design, de uitgesproken 
harmonieuze uitstraling en de moderniteit, geschikt voor elke ruimte, en het 
perfecte evenwicht van de materialen; een blauw profiel verlicht op elegante wijze 
de voor- en zijkanten en met het grote grafische display kunt u afbeeldingen en 
teksten beheren en weergeven. Dit item bevat ook een capacitief toetsenbord met 
achtergrondverlichting rond de toetsen. Korinto Prime, dat betekent dit alles en meer! 
Kijk ernaar en zie het verschil!

Aanraakgevoelig 
selectiepaneel met 

achtergrondverlich-
ting en een groot 

grafisch display 

Brede 
bekerruimte 

waarmee u alle 
soorten kannen 

en kopjes kunt 
gebruiken

Compact, 
eenvoudig in 

gebruik en 
buitengewoon 

veelzijdig 

LAYOUT
1 bonen + 2 oplosprodukten 
1 bonen + 1 of 2 oplosprodukten + 
verse melk

AFMETINGEN 713 x 334 x 522 mm

BOILERS 1 voor koffie en 1 optioneel voor stoom

AANBEVOLEN 
DAGELIJKSE PRODUCTIE* 80 kopjes

*  De voorgestelde dagelijkse productie is gebaseerd op onze catalogus en ons 
serviceconcept. Deze gemiddelde waarden dienen echter slechts als richtlijn.  
Laat ons getrainde EVOCA-team het ontwerp van de koffiemachine perfect 
afstemmen op uw specifieke behoeften.



Het plezier van de eenvoud

KREA
PRIME

Krea Prime is ontworpen om het leven gemakkelijker te maken. Dankzij de 
geavanceerde elektronische oplossingen is Krea Prime verbazingwekkend eenvoudig 
te gebruiken om specifieke recepten te bereiden. 
Het programmeren verloopt intuïtief. De dranken kunnen onmiddellijk worden 
geselecteerd via het capacitieve toetsenbord met achtergrondverlichting en het 
elegante display. 
Als u op zoek bent naar een hoogwaardige machine die moeiteloos de toon zet voor 
uw horecabedrijf als geheel, dan is Krea Prime een oplossing op maat voor u. 

Verlicht capacitief  
toetsenbord met  

achtergrondverlich-
ting en display van  

4,3" - 480x272 
(16 miljoen  kleuren) 

Eenvoudig in gebruik, 
door personeel of 

in zelfbedieningsmodus

Roestvrij stalen 
afgiftepunt met 

metalen houder, 
wat de machine een 

professionele horeca-
uitstraling geeft 

LAYOUT
1 bonen + 3 oplosprodukten  
1 bonen + 1 bonen & gemalen + 3 of 4 
oplosprodukten

AFMETINGEN 760 x 410 x 575 mm

BOILERS 1 voor koffie

AANBEVOLEN 
DAGELIJKSE PRODUCTIE* 100 kopjes

*  De voorgestelde dagelijkse productie is gebaseerd op onze catalogus en ons 
serviceconcept. Deze gemiddelde waarden dienen echter slechts als richtlijn. 
Laat ons getrainde EVOCA-team het ontwerp van de koffiemachine perfect 
afstemmen op uw specifieke behoeften.



Maar één aanraking nodig!

KREA
TOUCH

Krea Touch is een volautomatische machine met een ontwerp dat een 
gebruikerservaring met aanraakscherm combineert met een compact formaat, 
intuïtieve functies en een groot aantal opties - allemaal met een druk op het 
scherm! Dankzij de geavanceerde elektronische oplossingen is Krea Touch ideaal 
voor specifieke recepten. De intuïtieve procedures, de functie om promovideo's 
af te spelen en het aangename ontwerp met avant-garde-designelementen zijn 
slechts enkele redenen om voor Krea Touch te kiezen - om maar te zwijgen van de 
topprestaties.

7" HD-
aanraakscherm

WiFi, Bluetooth, 
3G en LAN-

connectiviteit 

Nieuw elektronisch 
platform voor 

een eenvoudig 
beheer van het 

aanraakscherm en 
programmering van 

de machine

LAYOUT
1 bonen + 3 oplosprodukten  
1 bonen + 1 bonen & gemalen + 3 of 4 
oplosprodukten

AFMETINGEN 760 x 410 x 575 mm

BOILERS 1 voor koffie

AANBEVOLEN 
DAGELIJKSE PRODUCTIE* 100 kopjes

*  De voorgestelde dagelijkse productie is gebaseerd op onze catalogus en ons 
serviceconcept. Deze gemiddelde waarden dienen echter slechts als richtlijn. 
Laat ons getrainde EVOCA-team het ontwerp van de koffiemachine perfect 
afstemmen op uw specifieke behoeften.



Twee gebruiksvriendelijke  
versies

KALEA

Beide versies van Kalea, voor zelfbediening en voor de bar, zijn gebruiksvriendelijk 
en staan garant voor heerlijke espresso's, koffie- en melkdranken... met een druk 
op het scherm! Let op de veelzijdigheid van deze oplossing waarin geavanceerde 
technologie samengaat met de cultuur en traditie van Italiaanse espresso. De 
garantie op een heerlijke koffie..... keer op keer!

Een compacte 
machine die 

hoogwaardige 
espresso en 

koffiedranken 
levert, 

gecombineerd met 
verse melk

Een aantrekkelijke 
gebruikersinterface 

die de ervaring van de 
gebruiker verbetert

Eenvoudig in gebruik, 
door personeel of 

in 
zelfbedieningsmodus

LAYOUT
2 bonen + 1 oplosprodukt
2 bonen + 1 oplosprodukt + 
verse melk 

AFMETINGEN 788 x 368 x 586 mm

BOILERS 1 voor koffie en 1 optioneel 
voor stoom

AANBEVOLEN 
DAGELIJKSE PRODUCTIE* 150 kopjes

MAXIMALE PRODUCTIE 
PER UUR ** Kopjes espresso/uur 80

Kopjes café crème/uur 55

Kopjes cappuccino/uur 75

*  De voorgestelde dagelijkse productie is gebaseerd op onze catalogus en ons 
serviceconcept. Deze gemiddelde waarden dienen echter slechts als richtlijn. 
Laat ons getrainde EVOCA-team het ontwerp van de koffiemachine perfect 
afstemmen op uw specifieke behoeften.

**  Deze productie wordt berekend met enkele bereidingen, de machine kan steeds 
twee kopjes tegelijk bereiden. De prestaties zijn afhankelijk van de grootte van 
de kop, de kwaliteitsinstellingen, de afvoer, de configuratie en het nominale 
vermogen. 



Koffie van topkwaliteit.....
in luttele seconden!

KALEA
PLUS

Voor aromatische, heerlijke espresso's voor al uw gasten, en Italiaanse 
uitmuntendheid met een druk op het aanraakscherm. Tot de opties behoren 
gepersonaliseerde dranken bereid uit koffiebonen en verse melk, of een ruime keuze 
aan heerlijke warme dranken. 
Kalea Plus is uitgerust met de technologie om aan alle productiviteits- en 
tijdbesparende behoeften te voldoen en tegelijkertijd dranken te bereiden om zelfs 
de meest veeleisende klanten en gasten tevreden te stellen.

Een volledig 
aanpasbaar

 7"-aanraakscherm

Geïntegreerde 
WiFi, Bluetooth en 

3G-connectiviteit 

Uitgerust 
met een 

professionele 
roterende pomp 

die de drukste 
locaties aankan

LAYOUT

1 bonen + 2 oplosprodukten
2 bonen + 1 oplosprodukt  
+ verse melk
1 bonen + 2 oplosprodukten  
+ verse melk 

AFMETINGEN 788 x 368 x 586 mm

BOILERS 1 voor koffie en 1 optioneel voor 
stoom

AANBEVOLEN 
DAGELIJKSE PRODUCTIE* 200 kopjes

MAXIMALE PRODUCTIE  
PER UUR ** Kopjes espresso/uur 90

Kopjes café crème/uur 65

Kopjes cappuccino/uur 80

*  De voorgestelde dagelijkse productie is gebaseerd op onze catalogus en ons 
serviceconcept. Deze gemiddelde waarden dienen echter slechts als richtlijn. 
Laat ons getrainde EVOCA-team het ontwerp van de koffiemachine perfect 
afstemmen op uw specifieke behoeften.

**  Deze productie wordt berekend met enkele bereidingen, de machine kan steeds 
twee kopjes tegelijk bereiden. De prestaties zijn afhankelijk van de grootte van 
de kop, de kwaliteitsinstellingen, de afvoer, de configuratie en het nominale 
vermogen. 



In een klasse apart,
voor cafetariadiensten

KARISMA

Ontworpen om dagelijkse cafetariadiensten te bieden en om aan het begin van de 
dag tegemoet te komen aan de speciale behoeften van gasten in luxehotels. Karisma 
verstrekt dranken aan een verbluffende snelheid! De hoge productiviteit van de 
machine wordt gecombineerd met een breed assortiment gepersonaliseerde warme 
dranken (authentieke Italiaanse espressobonen, verse melk of oplosbare dranken 
zoals chocolademelk). Let op het eigentijdse Italiaanse design, de interface met 
aanraakscherm en de pure elegantie van de accessoires van de machine.

Met 
personaliseerbaar 

koffiemenu: van 9 tot 
12 pictogrammen op 

elk selectiescherm

Een innovatief 
melksysteem 
zorgt voor de 
beste textuur 

van het 
melkschuim in 

de kop

Een snelle en 
optimale service, 

met name 
tijdens piekuren, 

waarbij u zeker 
bent van een 
professionele 

kwaliteit van de 
dranken.

LAYOUT

1 bonen + 2 oplosprodukten  
2 bonen + 1 oplosprodukt + 
verse melk 
1 bonen + 2 oplosprodukten + 
verse melk

AFMETINGEN 758 x 400 x 602 mm

BOILERS 1 voor koffie, 1 voor heet water 
en 1 optioneel voor stoom

AANBEVOLEN 
DAGELIJKSE PRODUCTIE* 300 kopjes

MAXIMALE PRODUCTIE 
PER UUR ** Kopjes espresso/uur 108

Kopjes café crème/uur 100

Kopjes cappuccino/uur 92

*  De voorgestelde dagelijkse productie is gebaseerd op onze catalogus en ons 
serviceconcept. Deze gemiddelde waarden dienen echter slechts als richtlijn. 
Laat ons getrainde EVOCA-team het ontwerp van de koffiemachine perfect 
afstemmen op uw specifieke behoeften.

**  Deze productie wordt berekend met enkele bereidingen, de machine kan steeds 
twee kopjes tegelijk bereiden. De prestaties zijn afhankelijk van de grootte van 
de kop, de kwaliteitsinstellingen, de afvoer, de configuratie en het nominale 
vermogen. 



KORO PRIME KORINTO PRIME KREA PRIME KREA TOUCH KALEA
CAPACITEIT

Aanbevolen productie kopjes/dag 50 80 100 100 150
Capaciteit koffiezetgroep 7 - 12,5 g 7 - 12,5 g 7 - 16 g 7 - 16 g 7 - 16 g
Bonenvultrechter capaciteit 350 - 650 g 950 g 1200 g 1200 g 1200 g
BESCHIKBARE DRANKEN

Espresso     
Filterkoffie   
Poedermelk     
Chocoladepoeder     
Verse melk   
Heet water uit de hoofduitloop     
Heet water uit een speciaal zijpijpje

Stoom

OPTIONEEL

Tweede koffiemolen 
Heet water uit een speciaal zijpijpje 
Zelfinstellende koffiemolen

Bekersensor  
Verlicht uitgiftepunt   
Interne watertank 
Zijmodule watertank  
WiFi/Bluetooth 
3G-ready module  
ACCESSOIRES

Koppenverwarmer    
Koelkast met glazen deur, inhoud 5 liter     

Koelkast met glazen deur, inhoud 5 liter 
+ kopjesverwarmer     

Laterale betalingsmodule 
voor muntproever    

Laterale betalingsmodule 
voor muntwisselaar  

Vergelijk,  
evalueer,  
kies.
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EVOCA S.A.
Mozartlaan, 2

1620 Drogenbos België
Tel. +32 2 333 81 50
Fax +32 2 333 81 59

KALEA PLUS KARISMA
CAPACITEIT

Aanbevolen productie kopjes/dag 200 300
Capaciteit koffiezetgroep 7 - 16 g 7 - 16 g
Bonenvultrechter capaciteit 1200 g 1200 g
BESCHIKBARE DRANKEN

Espresso  
Filterkoffie

Poedermelk  
Chocoladepoeder  
Verse melk  
Heet water uit de hoofduitloop  
Heet water uit een speciaal zijpijpje  
Stoom  
OPTIONEEL

Tweede koffiemolen  
Heet water uit een speciaal zijpijpje

Zelfinstellende koffiemolen  
Bekersensor

Verlicht uitgiftepunt  
Interne watertank

Zijmodule watertank

WiFi/Bluetooth 
3G-ready module 
ACCESSOIRES

Koppenverwarmer  
Koelkast met glazen deur, inhoud 5 liter  

Koelkast met glazen deur, inhoud 5 liter 
+ kopjesverwarmer 

Laterale betalingsmodule 
voor muntproever

Laterale betalingsmodule 
voor muntwisselaar


