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ПРАЙС-ЛИСТ  

 

Нові професійні кавомолки CUNILL™ (виробництво Іспанія) 
 

 
Професійні жорнові електричні кавомолки торгівельної марки Cunill, яку знають і цінують у 

всьому світі за її високу якість, інновації та розумні ціни на професійні кавомолки. 
 

 
 

Модель Фото Вартість 
(грн) 

Професійні кавомолки з прямим помелом у холдер (прямий помел) 

TRANQUILO abs 
 red / white / grey/ black 

(корпус – пластиковий, колір – червоний / білий / сірий / чорний) 
 

10 000,00 

TRANQUILO tron abs 
red / white / grey/ black 

(корпус – пластиковий, колір – червоний / білий / сірий / чорний) 
 

12 000,00 

TRANQUILO abs 
 chrome silver 

 (корпус – пластиковий, колір – хромоване срібло) 
 

11 000,00 

TRANQUILO abs 
 chrome gold 

 (корпус – пластиковий, колір – хромоване золото) 
 

12 000,00 

BRASIL tron 
red / white / grey/ black 

(корпус – пластиковий, колір – червоний / білий / сірий / чорний) 
 

14 000,00 

MARFIL tron 
red / white / grey/ black 

(корпус – пластиковий, колір – червоний / білий / сірий / чорний) 
 

15 000,00 
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Професійні кавомолки з прямим помелом у холдер (прямий помел) 

TRANQUILO tron abs 
chrome silver 

 (корпус – пластиковий, колір – хромоване срібло) 
 

13 900,00 

TRANQUILO tron abs 
chrome gold 

 (корпус – пластиковий, колір – хромоване золото) 
 

15 000,00 

KENIA tron inox  
 (корпус – нержавіюча сталь) 

 

16 000,00 

JAMAICA tron inox  
 (корпус – нержавіюча сталь) 

 

17 000,00 

LUXOMATIC 500W 55dB aluminium grey 
(корпус – алюмінієвий, колір сірий) 

 

23 000,00 

Професійні кавомолки прямого помелу в пакет 

MICHIGAN inox  
 (корпус – нержавіюча сталь) 

 

23 000,00 

HAWAI inox  
 (корпус – нержавіюча сталь) 

 

32 000,00 
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