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Elegance, flexibilita, teplotní stabilita, spolehlivost, úspora energie a vysoké výkony...
Nejuhlazenější tradice italského espressa se vyvinula do formy M100 - nový, profesionální stroj  
pro kavárny, s designem oslavujícím 100 let úspěchů Grupo Cimbali. 

•	 oblé,	zakulacené	hlavy,	které	svým	designem	připomínají	stroje	s	hydraulickými	hlavami
•	 asketický	design
•	 ergonomie
•	 důraz	na	preference	baristy
•	 nejvyšší	výkonnost	z	pohledu	kvality	výsledného	nápoje

M100 je klenotem použitých technologií společnosti La Cimabali.
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Design oslavující funkčnost
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Teplota vody a tlak extrakce jsou základními 
vlastnostmi perfektního espressa. 

Cimbali patentovalo technologii strojů GT/HD, 
která Vám umožňuje na základě použité směsi:

upravit teplotu vody pro extrakci
                            a
                měnit tlak vody

pro	dosažení	optimální	křivky	extrakce,	
zdůrazňující každou sensorickou vlastnost 
kávové směsi.
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Výhody tohoto systému:

•	 Široký	rozsah	nastavení
•	 Přesnost
•	 Teplotní	stabilita
•	 Úprava	tlakové	profilace	během	extrakce 

Pouze	u	modelu	GT	zůstává	tlak	stejný	po	celou	dobu	extrakce.

GT/HD Teplotní systém

Bojlery
Nezávislé nastavení teplot

Jednotka kontrolující tlak

Směšování

400cc - 800W
Všestranost: espresso - café créme
Okamžitá úprava

Dvojitý výměník tepla
Teplotní stabilita

10-ti litrový bojler se systémem SmartBoiler
Maximální	výkon	pro	potřebné	množství	páry
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GT/HD Teplotní systém

Model Capacity (litres) 
2g 

10 3g 

4g 

6 

Model Capacity (litres) 
2g 0.4 x 2g 

3g 0.4 x 3g 

4g 0.4 x 4g 
 

Services boiler with double cartridge for pre-
heating system 

Thermal-control coffee boiler 

GT/HD thermal system 
Servisní bojler s dvojitým zásobníkem 

pro	předehřívání
Bojler s teplotní kontrolou pro extrakci kávy

  Model Kapacita (v litrech)

   2g
   3g
   4g

  Model Kapacita (v litrech)

   2g 0,4 x 2g
   3g 0,4 x 3g
   4g 0,4 x 4g
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HD Tlaková profilace

Tlaková profilace: kvalita v šálku

Systém HD Vám umožňuje kontrolovat hodnotu tlaku během ex-
trakce, tím zaručuje optimální extrakci kávových částic, zajišťující 
plnou chuť a zároveň limitující množství nežádoucích částic, které 
by mohly snižovat výslednou chuť nápoje.

Pro	každou	hlavu	a	každé	programovatelné	 tlačítko	 lze	nastavit	
odlišný	tlakový	profil.	Díky	novému	uživatelskému	prostředí	jsou	
tyto kroky velice snadné a intuitivní.

•	 technologie	použitá	v	M100	zaručuje	optimální	kontrolu	 fáze	
pre-infuze: začínající profilem, který reflektuje tradiční teplotní 
systém Cimbali, tato fáze může být upravena tak, aby vyhovo-
vala	potřebám	daným	použitou	kávovou	směsí.

•	 kromě	toho	Vám	M100	umožňuje	nastavit	 tlak	pro	různé	fáze	
procesu extrakce
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Kvalita v šálku: pre-infuze

Tlaková profilace: kvalita v 
šálku

Pre-infuze	 (předvlhčení)	 je	 klíčová	 fáze	 definující	 vzhledové	
vlastnosti espressa a je zároveň důležitým prvkem struktury 
nápoje.

M100 poskytuje možnost standardní pre-infuze, inspirované 
tradiční technologií Cimbali.
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Tlaková profilace: kvalita v 
šálku

Kvalita v šálku: infuze vody (extrakce)

Kvalita v šálku: závěrečná fáze

Úpravou	 tlaku	při	 fázi	extrakce	můžete	měnit	vlastnosti	a	 in-
tenzitu kyselosti.

Změnou tlaku v průběhu závěrečné fáze extrakce můžete skvě-
le	měnit	intenzitu	hořkosti	v	šálku.

Nový design zobáčků usnadňuje proces provzdušnění 
protékající kávy, tím zlepšuje konzistenci cremy a umož-
ňuje baristovi vizuálně kontrolovat celý proces.

13 

Quality in the cup 

 
The new delivery spouts facilitate 
the airing process on the coffee 
outflow, improving the consistency 
of the cream and allowing the 
barista to visually control the 
delivery. 
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Tlaková profilace: kvalita v 
šálku

Skvěle provedené cappuccino
Z	důvodu	rozšíření	nabídky	mléčných	nápojů	a	garance	prvotřídní	
kvality šlehání mléka vybavilo Cimbali M100 novou parní tryskou 
TurboSTEM Milk4.
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To extend the menu of milk-
based drinks and guarantee 
good frothing quality, thereby 
offering an unprecedented 
choice, Cimbali has equipped 
the M100 with the new 
TURBOSTEAM Milk4 wand.  

Skilfully-made cappuccino 
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Four buttons with personalised programming, to create  
four different milk recipes in terms of temperature and quantity of cream. For example:  
 
1. Hot, non-frothed milk 
2. A little milk cream 
3. Standard milk cream  
4. A lot of milk cream 
 
The temperature and emulsion level are determined at the time  
of programming, but can be modified directly  
by the bartender to suit his own needs. 

Skilfully-made cappuccino 

La Cultura Del Caffe CZ | Pavel Kovář | mobil: +420 721 468 013 | e-mail: kovar@lcdc.cz | www.lcdc.cz

Tlaková profilace: kvalita v 
šálku

Skvěle provedené cappuccino
TurboSTEaM Milk4 je parní tryska, která nejen že umožňuje 
použití vzduchu a páry jako tradiční Turbosteam (patentováno), 
ale zároveň, díky dírkám na spodní straně trysky umožňuje šlehá-
ní	a	zahřívání	malých	objemů	mléka	(50	ml).	
Pomocí	TurBOSTeaM	Milk4	může	barista	automaticky	připravo-
vat 4 různé druhy nápoje.

4	programovatelná	tlačítka	k	vytvoření	čtyř	mléčných	receptů	
z	pohledu	teploty	a	množství	pěny.	Například:

1.  Teplé, nenašlehané mléko
2.  Nízký poměr mléčné pěny
3.  Standartní poměr mléčné pěny
4.  Velké množství mléčné pěny

Teplota a úroveň emulze jsou dány naprogramováním, ale mohou být změněny baristou tak, 
aby	vyhovovaly	jeho	potřebám.
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Thanks to the simple rotation of the Turbosteam knob, you can select 
one of the milk cream recipes programmed (and shown on the display, 
in the form of an icon).  

   

Skilfully-made cappuccino 

Just press the same knob to start up the Turbosteam. The delivery can 
be stopped at any time by pressing the knob again. 

First PRESS  = START 

Second PRESS = STOP 
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Skvěle provedené cappuccino

Díky jednoduchému otočnému Tur-
BOSTeaM ovladači si zvolíte jeden  
z naprogramovaných receptů ( zob-
razených na displayi ve formě ikony).

Jednoduché čištění  
Koncovka trysky je lehce odnímatelná, umožňující snadné čištění.

Stisknutím tohoto ovladače aktivu-
jete funkci TurBOSTeaM.	 Proces	
může být kdykoliv zastaven opako-
vaným stisknutím ovladače.

První	STISKNUTÍ	-	S Ta r T 

Druhé	STISKNUTI	-	Ko n E c
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Skvělý čaj
M100 je vybavena novým systémem pro kontrolu teploty a množ-
ství vydané vody. Software umožňuje nastavit oba parametry bez 
nutnosti	zásahu	ve	vnitřních	částech	stroje.	Systém	nabízí	tři	mož-
nosti nastavení teploty a množství. Tato možnost Vám umožňuje 
rozšíření	nabídky	o	různé	čaje.
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The M100 is equipped 
with a new system for 
managing the hot water 
temperature for teas 
and infusions. The 
software lets you set 
both the temperature 
and the amount of water 
dispensed for each 
selection, without 
needing to access the 
inside of the machine. 
This system offers three 
different programmable 
temperatures and 
measures, guaranteeing 
an extensive menu with 
various teas and 
infusions. 

An excellent tea 

19 

The M100 is equipped 
with a new system for 
managing the hot water 
temperature for teas 
and infusions. The 
software lets you set 
both the temperature 
and the amount of water 
dispensed for each 
selection, without 
needing to access the 
inside of the machine. 
This system offers three 
different programmable 
temperatures and 
measures, guaranteeing 
an extensive menu with 
various teas and 
infusions. 

An excellent tea 

19 

The M100 is equipped 
with a new system for 
managing the hot water 
temperature for teas 
and infusions. The 
software lets you set 
both the temperature 
and the amount of water 
dispensed for each 
selection, without 
needing to access the 
inside of the machine. 
This system offers three 
different programmable 
temperatures and 
measures, guaranteeing 
an extensive menu with 
various teas and 
infusions. 

An excellent tea 



• Jednoduše na Váš příkaz
Skutečně	pokrokový	stroj,	který	přeměňuje	baristovu	práci	do	jed-
noduchých, intuitivních pohybů:
•	 extrémně	jednoduché	uživatelské	rozhraní
•	 příkazy	jsou	vykonávány	prostřednictvím	dotykového	panelu
•	 velkorysá	pracovní	plocha,	osvětlená	LED	diodami
•	 rukojeti	páky	s	materiálem	příjemným	na	dotek	
      a ergonomickým designem

• Výkon +30%
Systém SmartBoiler udržuje konstantní úroveň tlaku, to způsobuje snížení energetické náročnosti stroje a zároveň umožňuje 
maximální produkci páry. Technologie SmartBoiler výrazně zvyšuje výkonnostní úroveň páry a horké vody zatímco optimalizuje 
úroveň hladiny vody v bojleru a zaručuje teplotní rovnováhu pro vždy perfektní výsledný nápoj. 
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Thanks to the Smart Boiler, the boiler pressure is kept constant to reduce energy usage while 
at the same time ensuring maximum steam production. The Smart Boiler technology 
significantly increases the performance levels of hot water and steam, whilst optimising the 
water level in the boiler and ensuring the thermal balance for an ever-perfect result in the cup.  

Performance: + 30%   



• Zelený stroj 
   - Šetrný k životnímu prostředí
Gruppo	Cimbali	se	zavázala	ke	snižování	dopadu	výrobků	na	životní	prostředí	za	
použití recyklovatelných materiálů. 
Použití	materiálů	jako	je	meď,	bronz,	železo,	hliník	a	nerez	nám	umožňuje	jejich	
jednoduší	recyklaci	a	použití.	Použitý	plast	je	ohleduplný	k	životnímu	prostředí	a	
elektronické	součástky	jsou	použity	v	souladu	s	nařízením	RoHS.	
a co více, Gruppo Cimbali je jedním ze zakládajících členů konsorcia jehož úkolem 
je zpracování strojů, jejichž život se nachýlil ke konci. To vše dle směrnic raee.
M100	je	zářným	příkladem	respektu	Grupo	Cimbali	k	životnímu	prostředí:	stroj	je	
vybaven	řešeními,	které	poskytují	znatelné	Úspory	Energie.
•	 IZOLOVANÝ	BOJLER	PRO	PÁRU/VODU
•	 IZOLOVANÉ	NEZÁVISLÉ	HLAVY
•	 FUNKCE	SOFTWARU	PRO	ÚSPORU	ENERGIE,	LED	TECHNOLOGIE
•	 NASTAVITELNÁ	TEPLOTA	OHřEVU	ŠÁLKů

  - Teplotní vylepšení
Izolovaný bojler pro páru/vodu a coffee bojler
M100 je vybavena povrchovou úpravou bojlerů, která zaručuje vysoké hod-
noty	izolace	a	snižuje	teplotní	ztráty.	Tyto	bojlery	jsou	také	ošetřeny	zvenku.	
To	znamená,	že	k	ohřátí	vody	je	potřeba	mnohem	méně	energie.

  - Funkce softwaru umožňující snížení spotřeby
M100	je	vybavena	nejpokročilejším	softwarem	pro	úsporu	energie.	Například:

1	 Úsporný	mód	lze	aktivovat	ručně,	přímo	baristou	za	pomocí	tlačítka	v	uživatelském	menu:	tlak	v	bojleru	je	snížen,	
pokud	je	stroj	nečinný	po	delší	dobu.	Poté	se	stačí	dotknout	jakékoliv	části	displaye	a	stroj	je	připraven	během	
60-90	vteřin.

2 Díky funkci “NOTTurNa” není stroj kompletně vy-
pnut, tlak v bojleru je udržován na hodnotě 0.2 baru. 
V	tomto	módu	je	stroj	opět	připraven	pracovat	bě-
hem 1–2 minut v závislosti na nastavení požadova-
ného tlaku v bojleru.

3 Každá	hlava	může	být	přepnuta	do	pohotovostního	
režimu	 pokud	 není	 používána.	 Při	 opětovném	 za-
pnutí	 je	hlava	připravena	k	práci	během	jedné	mi-
nuty. Toto snižuje energetické ztráty stroje.
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Insulated boiler and coffee boilers 
The M100 is equipped with a boiler coated in a special material with a high insulation co-

efficient, to reduce thermal dispersion. Also the coffee boilers are protected with an insulation 

covering. This means less energy is needed to heat the water contained in the above 

mentioned boilers.  

Green Machine: thermal improvement 

3. Each coffee group can be put in standby mode by the barista if it is not being used. 
When switched back on, the group will be ready for use within 1 minute. This reduces 
wasted energy consumption.   

26 

Green Machine: software functions for energy saving 

Press here Press here within 5 
seconds 

 

The group boiler is in 
stand by. Touch the 

display to get back to 
work 

 

Gruppo Cimbali has committed itself to reducing 

environmental impact through the use of recyclable 

materials.  

 

The use of raw materials such as copper, brass, 

iron, aluminium and stainless steel makes our 

equipment easier to re-use. The plastics are eco-

compatible, and all the equipment complies with the 

RoHS directive. 

 

Moreover, Gruppo Cimbali is a founding member of 

a consortium whose specific goal is to recover end-

of-life equipment in accordance with the requisites 

of the RAEE directive. 
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Green Machine: eco-friendly 

Zde stiskněte Stiskněte	do	5-ti	
vteřin

Bojler hlavy je v po-
hotovostním  režimu. 
Dotkněte se displaye 

pro aktivaci



 • Ergonomie a hygiena 
Ergonomická řešení
redukovaný záběr ovladače nejenže	zrychluje	práci	baristy,	ale	zároveň	poskytuje	dřívější	dostupnost	páry.

Konec každé páky je ergonomický 
a nakloněný, je vyroben z měkké-
ho	materálu	pro	vyšší	komfort	při	
užívání. Vzhled je vkusně doplněn 
chromováním.

M100	je	vybavena	hi-tech	uživatelským	rozhraním	s	4.3”	palcovým	TFT	displejem	
a dotykovou technologií.

Servisní displej je rovněž vybaven dotykovou technologií. uživatelské a servisní menu 
jsou velice jednoduché a to díky grafickému rozhraní založenému na ikonách.

Pracovní plocha
Pracovní	plocha	je	vyrobena	z	nerezové	oceli	zaruču-
jící optimální hygienické podmínky a je kompletně 
podsvětlena LeD diodami, zajišťující výborné pod-
mínky	během	všech	postupů	přípravy.

Zobáčky	jsou	otevřené,	tím	
poskytují baristovi možnost 
sledovat celý průběh extrakce.

Hygiena pod kontrolou
M100 provádí plně automatické a polo-automatické čistící cykly, které jsou 
řízeny	pomocí	dotykového	servisního	displeje	a	to	zmáčknutím	naprogramo-
vaného tlačítka.
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Ergonomic solutions  
The reduced tap stroke not only speeds up 
operations for the barista but also means faster 
steam delivery.  

Ergonomics and hygiene 

0 

The end part of the filter-holder 
handle is ergonomic and inclined, and 
is made of a soft touch material for 
greater usage comfort. The chrome 
finish provides an elegant 
appearance.  
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Hygiene under control  
The M100 performs the automatic and 
semi-automatic washing cycles following a 
procedure guided from the display and 
activated by pressing the specific button.  

Work area 

The work area is made of stainless steel to 

ensure optimum hygiene conditions, and it's fully 

lit with white LEDs to provide good visibility 

during all the work phases.  
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Ergonomics and hygiene 

The dispensing spouts are open, so the barista 
can see the coffee as it comes out. 
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Ergonomics and hygiene 

The dispensing spouts are open, so the barista 
can see the coffee as it comes out. 

The M100 boasts a new hi-tech user interface with 4.3″ TFT display and touch screen 
technology.    

The service display is also of the touch type, and the user and technical menus are very 
simple, thanks to a graphic interface based on intuitive icons.  
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Ergonomics and hygiene 
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Hygiene under control  
The M100 performs the automatic and 
semi-automatic washing cycles following a 
procedure guided from the display and 
activated by pressing the specific button.  

Work area 

The work area is made of stainless steel to 
ensure optimum hygiene conditions, and it's fully 
lit with white LEDs to provide good visibility 
during all the work phases.  
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Ergonomics and hygiene 

The dispensing spouts are open, so the barista 
can see the coffee as it comes out. 



• USB 
Oddělení výzkumu a vývoje Grupo Cimbali vyvinulo nový elektronický systém, který je vysoce pokročilý v oblastech výkonu a funkce.

M100 je standardně vybavena uSB portem, který umožňuje:

•	 Aktualizaci	softwaru	pomocí	USB	flash
•	 vstupní/výstupní	data,	umožňující	kopírování	nastavení	stroje

Tyto	kroky	jsou	prováděny	technikem.	USB	port	je	snadno	přístupný	z	venkovní	strany	stroje.

Tlaková profilace: kvalita v 
šálku
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The M100 is fitted as standard with a USB port to allow: 
 
1. the updating of machine software via a USB drive 

 
2. in/out data to copy and clone the machine set-up data 

 
These operations are managed by the technician in a quick and intuitive manner.  
 
The USB port is on the outside of the machine, in an easily accessible position. 
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USB 
The Gruppo Cimbali  R&D department has designed a new electronic 
system that's highly advanced in terms of performance and functions.  
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Ruveco Teck  
The M100 components that come into contact with water and steam are subjected to Ruveco 
Teck treatment - a production process that drastically reduces any release of metals into the 
delivered drinks. The results of the metal release tests carried out by the Eurofin laboratory have 
certified that our equipment complies with the following regulations: 
 
DIN 10531  
  

Food safety 
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• Bezpečnost potravin 
K	zajištění	maximální	hygieny	a	bezpečnosti	vytvořila	skupina	Cimbali	a	její	partneři	unikátní	techno-
logický postup zvaný ruvecoTeck. Jedná se o jedinečný způsob povrchové úpravy všech částí stroje, 
které	přijdou	do	styku	s	vodou	a	párou.	Tato	povrchová	úprava	velmi	znatelně	snižuje	riziko	uvolňo-
vání	kovů	do	připravovaných	nápojů	a	díky	ní	splňuje	
M100 tyto normy:
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• Rozměry

570 

Height 
(mm) 

559 1017 

Width  
(mm) 

Length 
(mm) 

M100 - 3 GROUPS 

570 

Height 
(mm) 

559 817 

Width  
(mm) 

Length 
(mm) 

M100 - 2 GROUPS 

570 

Height 
(mm) 

559 1217 

Width  
(mm) 

Length 
(mm) 

M100 - 4 GROUPS 
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Dimensions 

M100 - 2 páka
 šířka	 hloubka	 výška
 mm mm mm

	 817	 559	 570

M100 - 3 páka
 šířka	 hloubka	 výška
 mm mm mm

	 1017	 559	 570

M100 - 4 páka
 šířka	 hloubka	 výška
 mm mm mm

	 1217	 559	 570
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• Povrchová úprava

33 

Body finishes 

Brushed aluminium 

Glossy white: particularly suited to premises 
with a more contemporary feel 

Matt black: for a touch of automotive 
inspiration  

Matná černá
inspirována vzhledem 
automobilového průmyslu

Lesklá bílá
vhodná do provozoven 
s moderním vzhledem

Kartáčovaný hliník
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M100 

• Certifikace 
2 platné patenty pro aktuální TurboSteam 
2 patenty ve schvalovacím procesu pro nový systém:
 - perfektní tryska
 - nový, vyměnitelný terminál 2 patents already granted for the current TS, plus     

2 patents pending, specifically for the new system: 
•  perfected wand 
•  new, replaceable terminal 
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Certifications 
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Certifications 

Cimbali vyrábí espresso a cappuccino stroje od roku 1912. Naše vášeň pro kvalitu a pověstný talent pro inovace dovedl společ-
nost k pozici ambasadora espresso kultury po celém světě.


