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The standard machine has the following basic features: 
satin stainless steel body, steam wheels and handle, black handle filter, 

alluminium ring keyboard, crome groups head
.....

La macchina standard ha le seguenti caratteristiche di base: 
corpo in acciaio inox satinato, leva vapore e manico neri, 

manico del portafiltro nero, anello portapulsantiera in alluminio, 
gruppi cromati

Steamhammmer standard
Steamhammer cattiva standard

Máy tiêu chuẩn có các tính năng cơ bản sau:
- Thân bằng thép satin không gỉ
- Trang bịánh xe hơi nước
- Tay cầm, bộ lọc tay cầm màu đen
- Bàn phím được bọc vòng kim loại
- Đầu grouphead mạ kim loại
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XLVI è un laboratorio artigianale che opera nel mondo del caffè.

Cerchiamo di dare un’anima al metallo e di conseguenza ai nostri prodotti.

La nostra più grande sfida è quella di fornire prodotti personalizzati e soluzioni su misura

per ogni singolo operatore. 

XLVI è un contenitore creativo, il nostro scopo è quello di innovare, costruire, elaborare

e rendere uniche le nostre creazioni.

Per questo i nostri prodotti possono essere soggetti a variazioni ed irregolarità dovute

all’artigianalità delle lavorazioni e all’origine naturale dei materiali. 

Il legno può presentare venature e nodi, il ferro è grezzo con possibili irregolarità o

chiazze, la pelle può presentare venature e porosità. 

XLVI is an artisan laboratory that operates within the world of coffee.

We try to give a soul to metal and so to our products.

Our greatest challenge is to provide customized products and tailor-made solutions for

every single operator.

XLVI is a creative space, our aim is to innovate, build, elaborate and make our creations

unique.

The workmanships are artisanal and the materials are naturals.

That is why our products may be subject to variations and irregularities. 

The wood features veins and knots, the iron is raw with potential irregularities or pat-

ches, the leather may have veins and porosity.

XLVI là một phòng thí nghiệm dành cho các nghệ nhân hoạt động trong thế giới cà phê. Chúng tôi cố gắng thổi hồn cho kim loại 
và các sản phẩm của mình cũng vậy.
 
Thách thức lớn nhất của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các giải pháp được thiết kế riêng cho từng người vận hành,
từng barista hay các quán cà phê khác nhau.
 
XLVI là một không gian sáng tạo, mục tiêu của chúng tôi là đổi mới, xây dựng, trau chuốt và làm cho các sáng tạo của chúng tôi trở nên
độc đáo và chất lượng nhất khi đến tay khách hàng.
 
Các người thợ của chúng tôi có tay nghề thủ công rất cao, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên trong quá trình thiết kế và sáng tạo. Một số
có thể kể đến: gỗ, sắt thép, nhôm, đồng, nhôm,...đến da thú đều được sử dụng trong các sản phẩm của XLVI.
 
Đó là lý do tại sao sản phẩm của chúng tôi luôn luôn độc đáo và khác biệt không chỉ về chất lượng mà còn cả về tổng quan thiết kế.
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 CUSTOMIZATION / ACCESSORIES* 

 ACCESSORIES                                                                                

 

 ACCESSORIES                                                                                   

 Giá sản phẩm có thể thay đổi khi đặt hànglượng

Sơn tĩnh điện thân máy (không bao gồm bảng điều khiển): Trắng/Đen/Đỏ         €   538,00

Sơn tĩnh điện thân máy (không bảng điều khiển): tất cả màu * cần RAL             €   800,00

 Sơn tĩnh điện (toàn thân): Trắng / Đen / Đỏ                                                             €   682,00

 Sơn tĩnh điện toàn thân: tất cả màu * cần RAL                                                        €   890,00

 Wifi: Dùng cho thiết lập và kiểm tra máy bằng điện thoại thông minh                €   350,00

Đèn Led (phía sau và phía trước)                                                                                 €   325,00

 Đèn Led màu (bạn có thể chọn màu bằng điều khiển từ xa)                                 €   538,00

Bánh xe hơi nước bằng nhôm                                                                                      €   212,00

Tay cầm Bánh xe hơi nước bằng nhôm                                                                      €     36,00

 Bánh xe hơi nước bằng gỗ                                                                                           €   200,00

Tay cầm bánh xe hơi nước bằng gỗ                                                                             €     28,00

Tay cầm portafilter bằng gỗ                                                                                          €     38,00

Vòng đệm bảng điều khiển hình tròn bằng gỗ óc chó                                             €     65,00

Tay cầm portafilter bằng da                                                                                          €   125,00

Bọc lưng máy bằng da                                                                                                   €1.600,00

Vòng đệm bảng điều khiển hình tròn bằng da                                                          €     65,00

Logo cá nhân hóa                                                                                                            €   267,00

Bọc lưng máy bằng gỗ                                                                                                    €   400,00

Grouphead mạ đồng                                                                                                       €   107,00

Grouphead mạ vàng                                                                                                       €   170,00

 Grouphead sơn đen (STH9)                                                                                           €   107,00

Tay cầm Portafilter mạ đồng                                                                                          €     33,00

 Tay cầm Portafilter mạ vàng                                                                                          €     60,00

 Vòi cà phê đơn mạ đồng                                                                                                 €     15,00

 Vòi cà phê đơn mạ vàng                                                                                                 €     23,00

 Vòi cà phê đôi tráng đồng                                                                                              €     15,00

Vòi cà phê đôi tráng vàng                                                                                                €     23,00

Kính phía sau                                                                                                                     €   800,00

 Nồi hơi nhiều màu                                                                                                          €   275,00

 Ống hơi lạnh cảm ứng                                                                                                    €     68,00

 Máy trộn nước                                                                                                                €   138,00

 Module lọc cà phê                                                                                                          €1.250,00

 Flat Grill                                                                                                                            €   187,00

 Đế nâng espresso 5,5 cm.                                                                                              €     54,00

 Đế nâng espresso 7,5 cm.                                                                                              €     60,00

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

* Giá sản phẩm có thể thay đổi khi đặt hàng
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Customization
PAINTING / VERNICIATURA*

* Indicare il RAL / Need RAL

Sơn tĩnh điện
  thân dưới

Sơn tĩnh điện
  mặt trước



www.xlvi.it

Dải gỗ lưng

Bánh xe hơi nước

     Tay cầm bằng gỗ
cho bánh xe hơi nước

Vòng đệm bảng điều khiển

Tay cầm portafilter bằng gỗ

Phiên bản GỖ / WOODEN TYPE

     Óc chó / Walnut                  Olive                    Sồi / Oak

GỖ / WOODEN / LEGNO

Lựa chọn phiên bản

bằng gỗ
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Tay cầm portafilter bọc da

Vòng đệm bảng điều khiển

Lưng bọc da

Phiên bản DA / LEATHER TYPE

                 dark brown                light brown               dark leather

DA / LEATHER

Lựa chọn phiên bản

bằng da
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Nhôm Anodized ( alluminium color )
Nhôm Anodized ( đen, đỏ, vàng, đồng, *extra (RAL))

Nhôm Chromed

NHÔM / ALLUMINIUM

Lựa chọn phiên bản
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Đồng / Vàng

Mạ tráng group head
Mạ tráng tay cầm portafilter
Mạ vòi cà phê (double/single)

ĐỒNG / COPPER
VÀNG / GOLDEN

Lựa chọn phiên bản
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Lưới nâng espresso 5,5 / 7,5 cmLED Flat grill

Tùy chọn bổ sung
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Module lọc cà phê Lò hơi sơn màu / Logo vẽ trên lò hơi

Tùy chọn bổ sung
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Logo cá nhân hóa (lưng) Logo cá nhân hóa (phía trước)

Tùy chọn bổ sung
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Lưng kính sau máy
LƯNG KÍNH / REAR GLASS

Tùy chọn bổ sung
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Tùy chọn bổ sung
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Mạ grouphead / Mạ tay cầm portafilter

Mạ vòi cà phê (vòi double/single)

Copper kit

Sơn tĩnh điện
mặt trước

Bánh xe hơi nước
bằng gỗ

Tay cầm bánh xe hơi nước
bằng gỗ

    Vòng đệm
bảng điều khiển

Tay cầm portafilter
bằng gỗ

Sơn tĩnh điện
thân dưới

Tùy chọn bổ sung

bằng gỗ
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Module lọc cà phê

Sơn màu nồi hơiKính lưng

Sơn tĩnh điện
phần thân

đèn LED

Dải gỗ lưng

Tùy chọn phiên bản
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Module lọc cà phê

Sơn tĩnh điện thân

đèn LED

Dải gỗ lưng

Sơn tĩnh điện
mặt trước

Bánh xe hơi nước

Tay cầm bánh xe hơi nước
bằng gỗ

Vòng đệm
bảng điều khiển

bằng gỗ

Tay cầm portafilter
bằng gỗ

Tùy chọn phiên bản
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Sơn tĩnh điện thân

Dải gỗ lưng

Bánh xe hơi nước

Tay cầm bánh xe hơi nước

            bằng gỗ

Lưng máy bọc da

Tùy chọn phiên bản
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