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Let food be thy medicine Homemade.
and medicine be thy food.

/Toit olgu kodus valmistatud ravim ja ravimiks olgu toit/
Hippocrates of Kos (460 to circa.). Kreeka füüsik ja meditsiini rajaja.
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Naudi toitu nii nagu loodus on selle 
kavandanud.
Usume, et tasakaalus, täisväärtuslikus ja
nauditavas dieedis liituvad kõrge kvaliteediga,
maitsvate ja toitvate toiduainete lähe ja nende
läbimõeldud ühendamine tervikuks.

Valmistamise viis on võti- kokkamine ja
küpsetamine kirega. Eksperimendid uute 
koosluste ja meetoditega- need lisavad maitset 
veelgi juurde. Kultuuri sügav tundmine ja 
sündmuste tähistamine tõstavad söömise elamuse 
sealtki kõrgemale.

Julgustame sind kasutama meie veskeid
vahendina, sukeldumaks naudinguga vanadesse
toidu valmistamise traditsioonidesse. Austage
küllust ja valikute võimalust, mida täisväärtuslik
toit kaasab; jagage ja avastage neid elamusi koos
teile kallite inimestega.

Pole ju aseainet koduküpsetatud leivalt heljuvale
lõhnabuketile sinu kodusest „pagarikojast“!

Lihtne.
Aus.
Kodukootud.

JÄTKU LEIBA!

VESKITE MEISTRID
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Miks jahvatada kodus jahu? Jah, nii võib 
säästa raha. Kuid ükski jahu ei ole võrdväärne 
värskelt jahvatatud jahule- see on aromaatne 
ja toitainetest pakatav! Lisaks, praktilisest 
vaatevinklist, viljaterad säilivad väga hästi. 
Vanad egiptlasetki oskasid teraviljade väärtust 
oma hüvanguks kasutada- veski oli nende jaoks 
tõhus ja kiire vahend ligipääsuks toitainetele 
teraviljades. Tänapäeva tööstuses on kombeks
jahudest toiteainete poolest hinnaliseim osa välja
sõeluda, ent värskelt jahvatatud jahus on 
esindatud viljatera oma täies hiilguses.

Tähelepanuväärne on ka see, milline unustusse
vajunud aroom värskelt jahvatatud jahudes 
avaldub. Need eeterlikud õlid päästetakse valla
pehmekoelise jahvatuse tulemusena. Nagu 
värskelt jahvatatud kohvil on võrreldes juba 
mõnda aega seisnud kohviga sügavamaid 
nüansse, loovad need õlid ka teraviljadest 
küpsetistes laiema maitsete maastiku.

Hea tooraine räägib enda eest …

Meie veskitega saad jahvatada jahuks nii
klassikalised kui „pseudo“ teraviljad, kaunviljad,
vürtsid ning ka kohvoad. Saad vilja enne
jahvatamist röstida või idandada. Omastamiseks
pakuvad need täisteraviljad võtmetähtsusega
toiteaineid, nagu magneesium, raud, B-vitamiinid,
taimseid valke ja puhastamiseks kiudaineid. Miks
mitte pakkuda kehale seda, mille järgi ta 
januneb- algupärasele võimalikult lähedast toitu. 
Tagasiteed enam pole, kui oled kord erinevust 
tunnetanud!

Ning me teame, millest räägime.

Oleme disaininud ja valmistanud veskeid tänaseks
juba üle 30 aasta. Meie veskite arenduse taga on
kirg ja teadmised- ja oleme veendunud: meie
veskid jahvatavad. Oleme nende kvaliteedis
sedavõrd kindlad, et nad saavad kaasa 12-aastase
garantii.
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Mis puutub meie veskite korpustesse, disainime
neid motoga,
“Vältida kõike, mis üleliigne. Disainida lihtsalt,
toote vajadusi silmas pidades.“

Kasutame veskite tootmiseks võimalikult suures
ulatuses kohalikke materjale.

Oleme uhked pikaajaliste suhete üle, mille oleme
kujundanud oma koostööpartneritega.

Kontrollime igat veskit enne tehasest välja
saatmist käsitsi. Ja oleme pühendunud jätkuvalt
otsima uusi lahendusi meie toodete arendamiseks
ja täiustamiseks. 

lühidalt, meie valik veskeid
• on lihtsad käsitleda
• on lihtsad puhastada
• on kompaktsed väikeste köökide jaoks, kuid 

ka
• piisavalt suured peredele ja profiköökidesse
• on suhteliselt vaiksed
• kasutavad pehmekoelist, ent tõhusat 

jahvatusviisi
• pakuvad sujuvaid ja hõlpsalt seatavaid 

jahvatusastmeid
• on toodetud keskkonnasäästlikult igas 

tootmisjärgus
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Iga meie veski tuumaks on ainulaadne KoMo
jahvataja. Meie jahvatajad on palju enam kui 
lihtsalt kivid ja mootor ning tooted omavad sellele 
kohast patenti.

Mis eristab KoMo veskeid? Vastupidavad 
materjalid hoolikas asetuses kujundavad sujuva 
koostoime jahvatuseks. Vedrud, mis hoiavad 
veskikive lahus, pehmendavad liigse müra selle 
ajal. Antud viisil säästetakse nii veskikive, kui ka 
jahvataja närve.

Meie veskikivid on valmistatud korrundum
keraamikast- komposiidist, mille avastasime 
1985. aastal. Korrundum keraamikast kivid 
pakuvad pehmet, samas effektiivset jahvatusviisi. 
nende käiamiseks ei kulu palju energiat ja neid 
pole vaja teritada. Pakkudes jahvatustasemeid 
jämedast väga peeneni, on nad purunemiskindlad 
ja vastupidavad.

Meie industriaalset stiili mootorid on varustatud
kulumiskindlate osadega. Seetõttu on nad
hooldusvabad ja keskkonnasõbralikud. Nad
muudkui tööravad ja töötavad ja töötavad 
kümnendeid, probleemivabalt
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Võimalus valida täpne jahu jahvatuse jämedus
vastavalt sinu soovidele, on meie veskite 
järjekordne hea omadus. Keera lihtsalt terade 
mahutit mööda mõõduriba, et määrata jahu 
fraktsioon.

Meie veskite korpustel, mis on meisterdatud
kõrg-kvaliteetsest puidust, on õlitatud pealispind.
Tänu sellele saab nende väimust vajadusel
uuendada peene liivapaberi abil ja õlitamisega, et
aastakümneid hoida veski värsket välimust.

Ajatu ilu ja jõulisus:
KoMo korpus.

Kõva kest, kõva sisu.
Pöörame ühtviisi tähelepanu nii seesmise 
kui välimise poole kvaliteedile. Töökindlus ja 
vastupidavus on tähtsad mõlema, nii jahvatava 
osa kui korpuse puhul. Korpusetel kasutame 
kõrgkvaliteetset kohalikku puitu- täiuslik „kodu“ 
meie veskitele.

Meie käsitööna valmivad ja praktilise
disainilahendusega korpused on vastupidavad ja
nägusad. Kõik puidust osad on viimistletud
orgaaniliste taimeõlidega; soovitame hooldusel
jälgida sama joont.
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Lihtne kasutada.

Oleme veendunud, et veski peaks pakkuma kõiki
võimalikke jahvatuvõimalusi: jämedast ülipeeneni 
ja kõik, mis sinna vahele jääb. Veski peaks
kontrollimiseks võimaldama pääsu veskikivideni. 
Ja tähtis on, et veski töötamine oleks lahendatud
võimalikult lihtsalt.
KoMo veskitega saad jahvatuse jämeduse määrata
lihtsalt trehtrit pöörates- väga jämedast väga 
peene tasemeni. Kui veskikivid kuluvad- seda võib 
oodata peale aastate pikkust kasutamist- pööra 
lihtsalt trehtrit peene taseme saavutamiseks pisut
kaugemale, et muutustega kaasas käia.

Meie veskid töötavad hõlpsasti ilma igasuguste
tööriistadeta: pööra trehtrit lihtsalt kaks ringi
jämedama astme suunas, et pääseda ligi
veskikividele.

Tagamaks kogu oma toodangu järjepideva kõrge
kvaliteedi taseme, toodame kõik veskid Austrias, 
kus need käsitsi kokku pannakse, käsitsi üle
kontrollitakse ja enne välja saatmist viiakse läbi
kontrolljahvatus ( jahvatuse saab tellida
gluteenivaba).

Selliste põhimõtete järgi elamine on baasiks
tegevustele KoMo-s päev päeva järel. Kvaliteet on
meie firma filosoofia tuumaks ja meie veskid on
ehitatud kirega, mis ühendab inseneritarkused
loodusega ja tänulikkus ühendub meie kirega. 
Meie lootuste kohaselt, võiks iga veski tuua 
tükikese meie filosoofiat teie kööki ja sinu KoMo 
veski võiks pakkuda sulle uusi võimalusi toidu 
nautimiseks ning head tervist!
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Meil jäi veel soovida:

JÄTKU LEIBA!
Marcel ja Peter Koidl
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ÜLEVAADE TOORAINETEST

PEHMED TERAVILJAD
Nisu, spelta, rukis...

KÕVAD TERAVILJAD
Mais...

ÕLISED SEEMNED (ainult
valtsidega)
Kaer, mooni- ja linaseemned....

VÜRTSID
Pipar, köömned, nelk...

SUUREMAD KAUNVILJAD
Kikerherned, oad, herned…

KOHVIOAD

Nende kuue sümboliga saad kiiresti ülevaate,
millist sorti toiduaineid saab millise
veskiga-valtsiga hõlpsamini töödelda.
sümbolid viitavad järgmistele gruppidele ja
viljadele:

Põhimõtteliselt võid kasutada veskeid kõikide, 
toiduainete jahvatamiseks, mis on piisavalt 
madala rasvasisaldusega ja kuivad.
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Mida tahaksid jahvatada?
Vaata siit, milline meie veski või valts sobib kõige
paremini milliste toiduainete jaoks.

PEHMED TERAD KÕVAD TERAD ÕLISEEMNED VÜRTSID KAUNVILJAD KOHVIOAD 

FIDIBUS 21 ◊ – – ◊ – –

MAGIC ◊ – – ◊ – –

KOMOMIO ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIBUS CLASSIC ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIBUS MEDIUM ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

PK 1 ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIBUS XL ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIBUS XL PLUS ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

JUMBO ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIFLOC 21 ◊ – valtsiosa ◊ – – 

FIDIFLOC MEDIUM ◊ ◊ valtsiosa ◊ ◊ ◊

DUETT 100 ◊ ◊ valtsiosa ◊ ◊ ◊

DUETT 200 ◊ ◊ valtsiosa ◊ ◊ ◊

FLOCINO ◊ – ◊ ◊ – –

FLICFLOC ◊ – ◊ ◊ – –

FLOCMAN ◊ – ◊ ◊ – –

KÄSIVESKI ◊ ◊ – ◊ ◊ –

MILLINE VESKI?
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VALTSID

FLOCINO
FLOCINO puhul on kasutusel samaväärne
revolutsiooniline insener-tehniline pool,
nagu valtsil FLICFLOC, ent reguleeritav
valtside vahekaugus.

Valtsi vastupidava täispuit pöögist kere 
saab kinnitada laua või muu tööpinna 
ääre külge kahe kindla pitskruvi abil, 
mis komplektis kaasas. Selle valge 
toiduplastikust trehter mahutab heldelt 
rohkem kui 250 g kaera.

Tänu selle nutikale rullikute süsteemile, 
piisab veidi üle15 cm pikkusest hoovast 
mugavaks valtsimiseks. Annab köögile 
suurepärase lisaväärtuse- kogu pere jaoks.

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus
kaeraga

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 

FLOCINO
– – 80 – 130 g/min 200 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 6,7 cm 16,2 9,3 12,3 Toiduplastik ja täispuit
pöök – Helbevalts, 2 pitskruvi,

trehtri kaas 3 aastat

 

FLICFLOC
– – 80 – 130 g/min 100 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 8,8 cm 18,8 12,1 12,2 Liimpuit pöök – Helbevalts, 1 pitskruvi,
klaas 3 aastat
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VALTSID

FLICFLOC
Kvaliteetse pöök-vineeris pesitsevate
rullikutega FLICFLOC-i saab turvaliselt
kinnitada töötasapinnale kaasas oleva
pitskruvi abil. Täida vaid kaeraga ja
kiireloomuline protsess kaerahelveste
loomiseks võib alata! Väärt omadusena,on
hoova pööramine lapsemäng- 
äramärkimata hea viis laste kaasamiseks 
ja tervislike toitumise harjumustega 
sõbrustamiseks!

FLICFLOC on praktiline ja kompaktne valik 
kõigest 185 cm kõrgusega, ei nõua ta palju 
ruumi kapis või tööpinnal. Nagu pildil 
tuleb ta sinuni koos klaasiga.

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus
kaeraga

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 

FLOCINO
– – 80 – 130 g/min 200 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 6,7 cm 16,2 9,3 12,3 Toiduplastik ja täispuit
pöök – Helbevalts, 2 pitskruvi,

trehtri kaas 3 aastat

 

FLICFLOC
– – 80 – 130 g/min 100 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 8,8 cm 18,8 12,1 12,2 Liimpuit pöök – Helbevalts, 1 pitskruvi,
klaas 3 aastat
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KÄSIVESKI JA
ELEKTRIAJAM

KÄSIVESKI
Meie puhtajooneline ja tugev käsiveski 
pakub tõelist rahuldust vaatemängust, 
kuidas sinu teraviljast saab jahu. Seda 
tänu oma läbipaistvale jahvatuskambrile. 
Varustatud meie keraamiliste 
jahvatuskividega, pakub ta lõputul hulgal 
võimalusi küpsetiste loomiseks, nagu on 
see võimalik niivõrd paljude erinevate 
teraviljade baasil. Pikk hoob ja eriliselt
vormitud veskikivid tagavad sujuva 
jahvatuse. Valmistatud nägusast kõvast 
vahtra täispuidust ja roostevabast terasest, 
saab selle kinnitada tööpinna külge kahe 
kindla pitskruviga.

ELEKTRIAJAM
Oleme välja töötanud tasase elektrilise 
ajami käsiveskile- kui juhtub nii, et peaks 
vaja minema!

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 – 2

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus
kaeraga

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
KÄSIVESKI – 50 g/min – 600 g 8 cm – min. 1,7 max. 5,7 60 db 2,5 kg 10,3 cm 21,5 14,0 15,5 Täispuit vaher/roostevaba teras – Kaanega veski, kauss 3 aastat

 
ELEKTRIAJAM 140 W 50 g/min – – – – – – 62 db 4,5 kg – 23,0 13,9 23,0 Lakitud vaher/roostevaba teras

  
Mootor 3 aastat

 
FLOCMAN 140 W – 90 g/min 600 g – Roostevaba

teras – – 40 db 6,2 kg 10,5 cm 31,0 14,0 28,0 Täispuit pöök/roostevaba teras
 

Valts kaanega,
portselan kauss 12 aastat
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ELEKTRILINE HELBEVALTS
140 W

FLOCMAN
Helvestamine ei saa olla lihtsam. Meie
populaarne elektriline helbevalts
FLOCMAN töötleb 90grammi helbeid
minutis- pea silmapilgselt. Sobib kõigile
pehmetele teradele, kuid sooritab oma töö
ka õliste seemnete ja vürtsidega. Helvestav
osa pesitseb täispuitpöögist kestas. Valtsi
puhastamine on lihtne ja, nagu meie
veskidki, ei nõua see tööriistade abi.
FLOCMAN-i komplektis on ka käsitöö
keraamikast kauss, mida näed pildil.

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus
kaeraga

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
KÄSIVESKI – 50 g/min – 600 g 8 cm – min. 1,7 max. 5,7 60 db 2,5 kg 10,3 cm 21,5 14,0 15,5 Täispuit vaher/roostevaba teras – Kaanega veski, kauss 3 aastat

 
ELEKTRIAJAM 140 W 50 g/min – – – – – – 62 db 4,5 kg – 23,0 13,9 23,0 Lakitud vaher/roostevaba teras

  
Mootor 3 aastat

 
FLOCMAN 140 W – 90 g/min 600 g – Roostevaba

teras – – 40 db 6,2 kg 10,5 cm 31,0 14,0 28,0 Täispuit pöök/roostevaba teras
 

Valts kaanega,
portselan kauss 12 aastat
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VESKID
250 W

FIDIBUS 21
Ise vaid 324 mm kõrgune, kuid see väike
jõuajam mängib samas liigas meie
suuremate veskitega. FIDIBUS 21 ilusas
pöök-vineeristkestas peitub 250-vatine
industriaalset liiki mootor ja iseterituvad
korrundum-keraamikast veskikivid. 
Koostöös suudavad need jahvatada 100 
g peenjahu minutis. Olgu rukis, nisu, 
spelta või oder, trehter mahutab 850 
g vilja- piisavalt üle 1kg täistera leiva 
valmistamiseks. Jahvatamise fraktsiooni 
saab vaadelda skaalalt ja muuta
lihtsalt trehtri pööramisega. Ligipääs veski
kividele on lihne ja kiire- tööriistu pole
vajagi- ja hooldusvajadus on pea olematu.

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 – 2

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus
kaeraga

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIBUS 21 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,2 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/

Trehter täispuit pöögis   
Veski ja kaas 12 aastat

 
MAGIC 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,6 kg 13,8 cm 25,0 16,3 20,3 Täispuit pöök/roostevaba teras

  
Veski ja kaas 12 aastat
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VESKID
250 W

MAGIC
MAGIC on varustatud industriaalse
tugevusega mootori ja täpselt asetatud
korrundum keraamikast veskikividega- see
on sama jahvatusmehhanism, mida 
kasutab FIDIBUS21- kuid majutatud 
naturaalse puidu ja roostevaba terase 
sümbioosi. Ta jahvatab pehmemaid ja 
kõvemaid teravilju, läätsi ja väiksemaid 
ube, kuivatatud vürtse ja maitsetaimi. 
Jahvatusprotsessi juhid sina- jahvata 
vajaliku peensusega, kas peenjahu,
mannat või purustatud kruupi. Selleks
pööravaid trehtrit. See on ideaalne valik, 
kui lisaks kõigele heale võlub sind ka
puidu-terase esteetika.

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 – 2

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus
kaeraga

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIBUS 21 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,2 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/

Trehter täispuit pöögis   
Veski ja kaas 12 aastat

 
MAGIC 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,6 kg 13,8 cm 25,0 16,3 20,3 Täispuit pöök/roostevaba teras

  
Veski ja kaas 12 aastat
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VESKID
360 W

FIDIBUS CLASSIC
FIDIBUS CLASSIC on meie kõige
populaarsem veski ja selleks on põhjust. 
Sel on revolutsiooniline jahvatusüksus, mis
koosneb iseterituvatest
korrundum-keraamikast veskikividest ja
võimsast 360-vatilisest mootorist, need on
asetatud nägusasse tappliidetega pöögist
kesta. Jahvatab 100 g peent jahu minutis,
ilma igasuguse vaevata ja võimalikult
vaikselt. Lihtne trehtri pööre viib jämedalt
leivajahult peenete koogijahudeni. 
Ideaalne pereveski- luba FIDIBUS 
CLASSICUL leida auväärne koht sinu 
köögis!

INIMESI MAJAPIDAMISES
3 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIBUS  
CLASSIC 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 12,3 cm 33,0 16,0 21,3 Täispuit pöök

  
Veski ja kaas 12 aastat

 
FIDIBUS  

MEDIUM 360 W 100 g/min – 850 g 8,5 cm – – – 70 db 7,0 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski ja kaas 12 aastat

 
PK 1 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 10,3 cm 37,5 21,0 23,2 Täispuit pöök

  
Veski ja kaas 12 aastat
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VESKID
360 W

FIDIBUS MEDIUM
FIDIBUS MEDIUM kombineerib meie armastatud
veski FIDIBUS 21 stiili, meie lipulaeva FIDIBUS
CLASSICU võimsusega. FIDIBUS MEDIUMI jaoks
kohandasime veidi FIDIBUS 21 korpust, et mahutada
tugevam 360- vatine mootor ja suuremad
veskikivid. Mis sündis selle tulemusena? Kompaktsel
kujul kõik mis perekond vajab- FIDIBUS MEDIUM on
väga populaarne 3-5 liikmeliste perekondade seas.

PK 1
Tehniliselt identne FIDIBUS CLASSICULE, seda oma
suurte 85 cm diameetriste iseterituvate veskikivide 
ja jõudsa 360-vatise mootoriga, on see kõik 
paigutatud hoopis ilusasse 6-nurksesse täispuit 
pöögist kesta. Seda on nii lihtne kasutada; 
jahvatusjämedust saab muuta trehtrit pöörates. 
Nagu kõikide KoMo veskite puhul, juurdepääs 
veskikivi kambrile on kiire ja lihtne- tööriista vaba- 
hooldusvajadus minimaalne.

INIMESI MAJAPIDAMISES
3 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIBUS  
CLASSIC 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 12,3 cm 33,0 16,0 21,3 Täispuit pöök

  
Veski ja kaas 12 aastat

 
FIDIBUS  

MEDIUM 360 W 100 g/min – 850 g 8,5 cm – – – 70 db 7,0 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski ja kaas 12 aastat

 
PK 1 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 10,3 cm 37,5 21,0 23,2 Täispuit pöök

  
Veski ja kaas 12 aastat
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VESKID
400 W

KOMOMIO
KoMoMio lisab veskitele värvi! Saadaval kuues 
värvitoonis, ei ole see võimekas veski mõeldud pelgalt 
värvide toomiseks sinu kööki, vaid värskelt jahvatatud 
jahude igapäevaseks pakkumiseks. See tähendab: 
kõrgemat toiteväärtust ja selgelt paremat maitset! 
Suurem veskikivi ja 400W mootor teevad sellest 
veskist nii tubli abilise algajatele, kui väärt tööriista 
profimatele. Puidu ja Arboblend® taaskasutatud 
innovaatilise materjali kooslus mõjub põnevalt, 
kusjuures hinna-kvaliteedi suhe jääb võitmatuks!

INIMESI MAJAPIDAMISES
3 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Trehtri mahutavus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter 

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)
Komplekti kuulub Garantii

 
KoMoMio 400 W 100 g/min 1200 g 8,5 cm 70 db 7 kg 13 cm 37,5 16,5 16 Korpus puidust ja Arbolendist, trehter 

pöögist Veski ja kaas 12 aastat
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Põhiomadused:
+ Jahvatab 100g peent jahu minutis, jämedamal 
astmel kaks korda sama palju
+ Lisaks teraviljadele (nagu riis, hirss, rukis) saab 
jahvatada ka vürtse, kaunvilju ja kohvi
+ Veskikivid on valmistatud korrundum-
keraamikast
+ 12-aastane garantii
+ Kaal 7 kg
+ Testitud gluteenivaba jahvatusega

Märkimisväärne:
+ 400W mootor
+ Hooldusvaba ja võimekas industriaalne mootor
+ Trehtri mahtuvus nisuga 1200 g
+ 6 värvitoonis: kollane, punane, must, kreemjas, 
türkiis ja sinine
+ Innovaatiline Arboblend® materjali ja puidu 
kooslus

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Trehtri mahutavus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter 

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)
Komplekti kuulub Garantii

 
KoMoMio 400 W 100 g/min 1200 g 8,5 cm 70 db 7 kg 13 cm 37,5 16,5 16 Korpus puidust ja Arbolendist, trehter 

pöögist Veski ja kaas 12 aastat

KOMOMIO
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DUETID
250/360 W

FIDIFLOC 21 ja  
FIDIFLOC MEDIUM
Need targasti kombineeritud üksused
koosnevad elekrilisest veskist ja
käsivaltsist. Tänu oma saledatele
mõõtmetele, kasutavad nad ühes
korpuses tööpinna ruumi kompaktselt.
Korpusesse paigaldatud käsiveskit,
meie armastatud FLICFLOCK-i, saab
isegi välja võtta ja eraldi kasutada.
FIDIFLOCK on saadaval nii 250- kui
360-vatise industriaalse mootoriga.
Kompakte, paindlik ja taskukohane - 
FIDIFLOCKIL on kogu kompott! 

*  Juhime tähelepanu, et valtsi kasutamiseks tuleb seade asetada kas 
pindade äärde või spetsiaalsele viljakastile, mis saadaval lisavarustuses 
(lk 31).

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIFLOC 21 250 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 7,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 8,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega, valts,
1 pitskruvi, klaas

12 aastat/
3 aastat 
(valts)

 
FIDIFLOC 
 MEDIUM 360 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 9,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega, valts,1
pitskruvi, klaas

12 aastat/
3 aastat 
(valts)

 
DUETT 100 360 W 100 g/min 90 g/min 1200 g | 200 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 15,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat
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DUETID
360 W

DUETT 100
DUETT 100 pakub nii värskelt 
jahvatatud jahu kui ka valtsitud helbeid. 
Kasvõi üheaegselt- tänu oma kahele 
mootorile. Temas on ühendatud tugeva 
veski FIDIBUS CLASSIC-u ja tõhusa valtsi
FLOCMAN-i omadused. Tema ilus korpus
on valmistatud täispuit pöögist ja
kvaliteetsest pöök-vineerist. Võid päeva
edukaks alustuseks valmistada
kaerahelbed, samas jahvatada peenjahu
pärastlõunase koogi tarvis ja valtsida
mooniseemned nende mõlema 
lisandiks! Lisaks kaasas käsitöökauss 
valtsiosa jaoks, mis on viimistletud 
toidusõbraliku glasuuriga.

INIMESI MAJAPIDAMISES
3 – 5

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahutavus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIFLOC 21 250 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 7,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 8,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega, valts,
1 pitskruvi, klaas

12 aastat/
3 aastat 
(valts)

 
FIDIFLOC 
 MEDIUM 360 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 9,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega, valts,1
pitskruvi, klaas

12 aastat/
3 aastat 
(valts)

 
DUETT 100 360 W 100 g/min 90 g/min 1200 g | 200 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 15,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat
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DUETID
600 W

DUETT 200
DUETT 200 pakub tervet hulka 
võimalusi: valmista värsked helbed 
müsli jaoks või
toorpuder hommikuks, peenjahu
maitsvaks saiapätsiks ja jahvata 
kohviube värske aromaatse naudingu 
tarvis! See kõik on võimalik sama 
tehnoloogia abil, millega toimetavad 
valts FLOCMAN ja veski FIDIBUS XL. 
Kaasas ka kausike, mis tehtud just 
helveste püüdmiseks. Kui tahad kõiki 
neid võimalusi tõsise võimsusega, 
pakub DUETT 200 märgatavat säästu 
võrreldes sellise veski ja valtsi eraldi 
soetamisega.

INIMESI MAJAPIDAMISES
5 JA ROHKEM

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahtuvus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal  

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
DUETT 200 600 W 200 g/min 90 g/min 1200 g | 200g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 72 db 17,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat

 
FIDIBUS XL 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 9,0 kg 14,2 cm 36,7 17,3 23,2 Täispuit pöök

  
Veski ja kaas 12 aastat
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VESKID
600 W

FIDIBUS XL
Võimsa 600-vatise mootori ja trehtriga, mis
mahutab 1200 g teravilja, toodab FIDIBUS 
XL peenjahu kaks korda kiiremini, kui 
väiksemad Fidibusi mudelid. Vaid 7 minuti 
jahvatamise tulemusena valmib piisavalt 
jahu, et valmistada kaks suurt pätsi leiba! 
Kui otsid võimalust jahvatada kõiki kuivi 
terasid- pehmemaid ja kõvemaid, ubasid 
ja herneid, ja kiirust ning kestvust tihedale 
kasutamisele, on FIDIBUS XL täpselt sinu 
jaoks. Selge valik suurematesse köökidesse 
ja täistera-entusiastidele.

INIMESI MAJAPIDAMISES
5 JA ROHKEM

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahtuvus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal  

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
DUETT 200 600 W 200 g/min 90 g/min 1200 g | 200g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 72 db 17,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat

 
FIDIBUS XL 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 9,0 kg 14,2 cm 36,7 17,3 23,2 Täispuit pöök

  
Veski ja kaas 12 aastat
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NONSTOP
PROFIVESKID

FIDIBUS XL Plus
FIDIBUS XL Plus-i võimsad veskikivid ja
kõrgtugev 600-vatine mootor loovad veskil
võimaluse jahvatada 200 g jahu minutis ja
seda peenel jahvatustasemel. Lisaks on
selle põhiomaduseks võime olla rakkes
pikki perioode peatumata- tõepoolest
tundide kaupa. Tänu sellele võid muudkui
lisada terasid ja jahvatada mistahes 
vajaliku koguse jahu. Kõik eelnev 
teeb kokku ideaalse veski töötubade, 
kogukonna köökide, lasteaedade ja 
restoranide ning muudegi ettevõtmiste 
usaldusväärseks partneriks päevast päeva.

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahtuvus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal  

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIBUS XL 

PLUS 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 11,0 kg 16,8 cm 39,7 17,9 23,0 Täispuit pöök
  

Veski ja kaas 2 aastat

 
JUMBO 750 W 350 g/min – 3000 g 13,0 cm – – – 72 db 32,0 kg 13,8 cm 56,1 29,1 51,1 Pöök vineer – Veski ja kotihoidja 2 aastat
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PROFIVESKID

JUMBO
JUMBO jahvatab erinevat sorti terad, isegi
maisi, peenjahuks. Varustatuna eriti suurte
veskikividega korrundum-keraamikast, on
JUMBO disainitud kaubanduslikuks
kasutamiseks nii pagarikodades kui
poodides. Selle korpus ja suur hoob 
lubavad seada jahvatusastet peenest 
väga jämedani: Kõige peenemal 
Jahvatustasemel suudab JUMBO toota 
300 g jahu minutis. Veski külge kinnitatud 
kotihoidjat kasutades kotti jahvatamine 
tagab kogu jahu jõudmise õige eesmärgi 
juurde. Teraviljade jaoks avab mahuti 
hingedega klapp.

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri mahtuvus 
kaeraga

Veskikivi
diameeter Rullikute materjal  

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FIDIBUS XL 

PLUS 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 11,0 kg 16,8 cm 39,7 17,9 23,0 Täispuit pöök
  

Veski ja kaas 2 aastat

 
JUMBO 750 W 350 g/min – 3000 g 13,0 cm – – – 72 db 32,0 kg 13,8 cm 56,1 29,1 51,1 Pöök vineer – Veski ja kotihoidja 2 aastat
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BLENDER
1400 W

KOMOMIX+
Uhkusega esitleme oma uhiuut KoMoMix+
blenderit. See arendati välja Austrias
eesmärgiga pakkuda täiuslikku 
sooritusvõimet ning seda ajatult ilusas
vormis. Korpus on valmistatud Austria
pöögist. See ei ole ainult 
keskkonnasõbralik lahendus, vaid lisaks 
sellele pehmeneb mootori heli. Ajam on 
konstrueeritud kompromissideta- selle 
osaks on saanud 1400-vatine mootor, 
mis võtab üles rohkem kui 30 000 pööret 
minutis. See garanteerib pika eluea ja 
heameele kasutaja jaoks. Oma
8 teraga lõikab ja purustab see pea kõike ja
avab omastamiseks olulisi toitaineid.

INIMESI MAJAPIDAMISES
1 JA ROHKEM

Mootori
võimsus

Pöördeid
minutis

Kannu
maht

Kaal Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus Kann Komplek-
tis Garantii

 
KoMoMix+ 1400 W/ 

1,9 PS 30,000 rpm 1,7 liter 4,5 kg 46,5 22,5 23,0 Täispuit
pöök

BPA-vaba
tritaan

Blender
ja nui 2 aastat
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SAADAVAL
6 VÄRVITOONIS

KoMoMix+ on saadaval 6 trendikas toonis.

Kindlapeale leiad sobiva, oma maitse ja 
köögi värvigamma järgi. Vali kuuest: must,

taevakarva, kreemjas, türkiis, punane või

kollane.

Põhiandmed:

• 30 000 pööret minutis
• 1,400 w mootor
• 1.7 l BPA-vaba tritan kann
• eemaldatav ja kergesti puhastatav
• 8-teraline lõiketerade üksus
• koplektis nui (kuivema massi 

suunamiseks)
• täispuit pöögist kest
• Lihtne juhtida, pööratav-vajutatavast 

nupust, mille ka pulseeriv funktsioon
• kiire ja hõlbus smuutide, jäätiste, 

määrete, pähklikreemide, kastmete, 
suppide ja paljude muude roogade 
valmistamiseks.

• kohviubade ja pähklite purustamiseks
• keskkonnasõbralikult ja eetiliselt 

toodetud Austrias
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSEDN
MIS JUHTUB, KUI JAHVATADA EBASOBIVAT, LIIGNIISKET VÕI ÕLIST VILJA? 
Enamasti määrduvad veskikivid. Need tuleks puhastada.

KUIDAS VESKIKIVE PUHASTADA?
Õige kasutuse ja sobiva vilja puhul ei olegi vaja veskikive puhastada. Kui aga veskikivid ühel või teisel 
põhjusel määrduvad, toimi järgnevalt:
• Seadista veski, keerates trehtrit,  jämedale jahvatusastmele.
• Lülita veski sisse, et tühjendada trehter.
• Jahvata umbes 2 peotäit pikateralist riisi. Vajadusel jahvata lisakogus.

Enne pikaks ajaks seisma jätmist on selline protseduur samuti soovitatav. Peale seda võib veel lahtise 
kaanega imeda tühijahvatuse ajal tolmuimejaga väljalaske avast jäägid.

KAS VESKI VÕIB ÜLE KUUMENEDA?
Ei, sinu Komo veski on varustatud hooldusvaba industriaalse mootoriga, mille jaoks tavapärased kodused 
jahvatuskogused ei ole liialt koormavad. Väära kasutuse puhuks on mootoril ülekuumenemise kaitse. Kui see 
aktiveerub lülita veski välja, eemalda vooluvõrgust ja lase jahtuda kaks korda kauem, kui oli jahvatusaeg.

VESKID EI OLE KUIGI SOODSAD. PEAVAD NAD NII KALLID OLEMA?
Jah, saaksime toota oma veskid ja teised tooted odavamalt, kui teeksime seda kaug-idas odava tööjõuga 
ning odavamatest materjalidest. See pole aga meie filosoofia ning toodame neid Austrias ja Saksamaal, 
makstes õiglast palka. Meie jaoks on oluline, et kõik osalised saaksid tasustatud õiglaselt. Me ei tee 
ka järeleandmisi ei välimiste ega sisemiste osade materjalide puhul. Meie tooted koosnevad vaid 
kõrgekvaliteetsetest, vastupidavatest ja võimalikult loodussõbralikest materjalidest. Arvame, et tunned selle 
vahe, mis tuleb hoolsate käte puudutusest tootmisel, ära. Ka 12-aastane garanii on eripärane lähenemine 
köögiseamete ning sellel on põhjus, miks saame nii pikka garantiid pakkuda.

MIKS EI OLE TEIE BLENDERI KANN KLAASIST?
BPA-vabal tugeval tritanium plastikul on mitmeid eeliseid klaasi ees: seda on lihtsam puhastada, see on 
kaalult kergem ning ei purune kukkudes nii lihtsalt.
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MILLAL PEAKSIN VAHETAMA VESKIKIVE?
Tavaliselt alles 20 aasta pärast, kuna need kivid teritavad end ise ja need lähenevad kulumisel uude 
asendisse kõige peenemaks jahvatuseks 

KUI KAUA ON VARUOSAD SAADAVAL?
Pole põhjust muretsemiseks. Oleme olnud turul 35 aastat ja plaanime olla vähemalt 35 veel. Varuosad on 
seega jätkuvalt saadaval.

KUIDAS SAAN TEADA, KAS MÕNI ERIPÄRASEM TOORAINE ON SOBIV MINU VESKIS JAHVATAMISEKS?
Kui andmed sellise toiduaine kohta puuduvad ja ta tundub piisavalt kuiv, pole kaerast õlisem ega ka liiga 
suhkrune (nagu näiteks kuivatatud porgand), võid katsetuseks jahvatada peotäie suuruse proovikoguse. Kui 
veskikivid määrduvad puhasta need peotäie riisiga.

MIKS ON KORRUNDUM KERAAMIKA, MILLEST KOMO VESKITE KIVID KOOSNEVAD?
Keraamiliselt kokku liidetud vääriskivi korundi tükid- tulemus on pea purustamatult tugev kivi. Sellisel viisil 
kivid teritavad end ise ja on väga efektiivsed jahvatamiseks. Me laseme need valmistada Saksamaal.

KA VÄGA VÄIKESED GLUTEENI KOGUSED ON MULLE VASTUNÄIDUSTATUD. KAS VESKID ON GLUTEENIGA 
KOKKU PUUTUNUD?
Peaksid müüjale seda ütlema ning peaksite kontrollima, kas veskikarbi sildil on gluteenivaba 
kontrolljahvatuse tähis. Kui laos olevatel veskitel seda ei ole, tuleks tellida tehasest veski, mille 
kontrollimiseks on jahvatatud gluteenijääkideta riisi.
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LISATARVIKUD

JAHUSÕELUJA
Meie sõeluja töötab veskite mootori jõul. Sellega saab
eraldada kliisid või puhastada mannat peenemast jahust.
Kui välja sõeluda kliid, jääb järgi väga peen jahu, mis on
osade küpsetiste jaoks just parim variant. Endiselt 
värskelt jahvatatud jahu kvaliteediga, võid seda 
peenemat püüli kasutada nii saiakeste, kookide, küpsiste 
jaoks, ning väljasõelutud kliisid leibades, smuutides, 
suppides või müslis. Läbi pleksiklaasist mahuti näed 
sõelutava jahu hetkeseisu. Kaasas on 3 erineva 
silmasuurusega sõelalehte

Sõlaleht 1
peene sõel
silm 0.63 mm 

Sõelaleht 2
keskmine sõel
silm 0.80 mm

Sõelaleht 3
jäme sõel
silm 1.25 mm

Maht Kõrgus 
cm 

Laius 
cm 

Sügavus 
cm Kaal Materjal Komplekti kuulub Garantii

   
JAHUSÕELUJA 400 g 26,0 13,6 13,6 0,7 kg Pöökvineer,

pleksiklaas
1 sõeluja, kaas,

3 sõelalehte 3 aastat
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LISATARVIKUD

LISA VESKIKIVI KAMBER
Võid kasutada vahetatavat veskikivi kambrit, et
jahvatada teravilju, kohvi, vürtse, gluteenivabasid
viljasid, ristlemata erinevaid toiduaineid! Hea
võimalus toidutalumatuste korral või hoidmaks
jahujääkideta tulemust. Komplekt koosneb
silikoonist pesast ja veskikivide paarist. Saadaval
KoMo veskitele, mille veskikivi suurus on 75 või 85
mm ja mis on tellitud peale 20111 suve. Kambri
vahetamine koosneb mõnest lihtsamast sammust
ning kambrit on mugav kasutamisjärgselt
puhastada

Kaal Pesa materjal Veskikivide
materjal Komplektis Garantii

   

LISA VESKIKIVI
KAMBER 750-820 g

silikoon,
nõudepesumasinas

pestav

korrundum- 
keraamika

1 silikoonist pesa, 2 veskikivi,
1 harjas, 1 võti 3 aastat
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ÜHE KAMBRIGA VILJASALV
Meie käepärane ja korrastatud viis vilja
hoidmiseks. Roostevabast terasest „värav“ lubab
täita integreeritud topsi kuni kahe tassitäie
viljaga. Läbi kaarjate pleksiklaasist vormide, on
võimalik näha vilja varusid ja kasutamiseks
võetava vilja hulka. Miks mitte kinnitada hõlpsaks
mahutamiseks üksteise kõrvale selliseid silindreid
iga viljaliigi jaoks?

Silindri saab
täitmiseks
eemaldada.

Mõõdutopsi täitmine
viljaga.

Topsi eemaldamine
kasutamiseks.

LISATARVIKUD
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KOLME KAMBRIGA VILJASALV
Lihtne kasutada, mugav hooldada ja kena 
disainiga- meie KOLME KAMBRIGA VILJASALV. 
Kasutamiseks, lase läbi roostevabast terasest 
„värava“ vajalik kogus vilja topsi (integreeritud 
tops mahutab kuni kaks tassi vilja). Läbi 
kaarjate pleksiklaasist akende näed viljavarusid. 
Puidust osades on kasutatud sama kvaliteediga 
pöökvineeri, nagu meie veskite korpustel. Viljasalv 
tuleb sinuni ühes seinakinnitustega.

Mahutavus Kõrgus 
cm Laius cm Sügavus 

cm Kaal Materjal Garantii

   
ÜHE KAMBRIGA

VILJASALV u.2,5 kg 64,2 13,7 14,2 1,9 kg Pöök-vineer, pleksiklaas,
roostevabast terasest lükand 3 aastat

   
KOLME KAMBRIGA

VILJASALV u. 13,5 kg 52,2 40,4 14,2 5,6 kg Pöök-vineer, pleksiklaas,
roostevabast terasest lükand 3 aastat

LISATARVIKUD
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JAHUSÕELAD
Hellalt sõelutud jahu säilitab kauem oma värskuse. Ei 
ole vast üllatus, et täistera jahust kliide väljasõelumise 
tagajärjel, on võimalik valmistada teatud küpsetisi 
paremini koospüsival kujul. Siin võibki mängu võtta 
meie sõelad; kasuta püüli maitsvate kunstiteoste 
küpsetamisel ning lisa kliisid hommikuhelvestele või 
smuutidesse. Sõelad on saadaval kahes suuruses: 18 cm 
diameetriga ( jämedama ja peenema silmaga) ja 20 cm 
diameetriga (vaid peene silmaga)

MÄNNIPUIDUST KAUSID
Need kenad puidust kausid, käsitsi valmistatud 
Austrias Tiroolis, on naturaalselt lõhnavad ja saadaval 
neljas suuruses: 16, 20, 25 ja 30 cm diameetriga. Alpi 
seedermänd on tuntud oma kerge kaalu, pehme pinna ja 
suure õlisisalduse poolest. Väga mitmekülgsetena võivad 
meie kausid hästi pöögist veskeid täiendada, olles enam 
kui sobilikud hoidma teravilju ja jahusid. Kausid on 
viimistletud naturaalse mineraalõliga.

KERGITUSKORVID
Millised on traditsioonilised Saksa leivad? Kenasti 
vormitud, atraktiivsete sisselõigetega ja spiraalse 
mustriga kaetud. Et ka kodus sellist tulemust saavutada, 
sõelu vormile veidi jahu, aseta päts sisse, kata puhta 
rätikuga ja lase küpsetamiseks kerkida. Nii lihtne see 
ongi! Meie ümarad ja piklikud korvid on valmistatud 
viimistlemata rotangpalmist ja piisava suurusega kuni 1 
kg taigna kergitamiseks.

LISATARVIKUD
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KERAAMILISED KAUSID
Meie kausid on käsitsi viimistletud- need kõik on
unikaalsed! Igal kausil on isemoodi karakter, kuid
nad kõik koguvad su värskelt jahvatatud jahu või
helvestatud helbed stiilselt kokku. Väga hea
täiendus meie veskitele. Viimistletud
toidusõbraliku glasuuriga

JAHUKOTI HOIDJA
Disainitud veskile FIDIBUS XL, see kotihoidja on 
väga erilist laadi. Tänu oma hobuseraua kujulisele
puidust klambrile, saab kotid pigistada väljalaske 
ava külge nii, et jahud saab püüda täielikult tolmu
vältides kotti.

VILJASAHTEL
See kena sahtel kõrgkvaliteetsest kasevineerist, 
teeb sinu FIDIFLOC-ist oma panipaigaga tõelise
helbejaama. Lihtsalt kinnita FIDIFLOC kahe 
pulga abil sahtlile. Hoia seal oma lemmikteri 
hommikumüsliks või -pudruks ja ongi kõik 
stardivalmis! Lisaväärtusena ei sul enam vahet, 
kas hoiad FIDIFLOC-i tööpinna serval või keskel.

LISATARVIKUD
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Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri või
blenderi kannu

maht

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FLOCINO – – 80 – 130 g/min 200 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 6,7 cm 16,2 9,3 12,3 Toiduplastik ja täispuit
pöök – Helbevalts, 2 pitskruvi,

trehtri kaas 3 aastat

 
FLICFLOC – – 80 – 130 g/min 100 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 8,8 cm 18,8 12,1 12,2 Pöökvineer – Helbevalts, 1 pitskruvi,
klaas 3 aastat

 
KÄSIVESKI – 50 g/min – 600 g 8,0 cm – min. 1,7 max. 5,7 60 db 2,5 kg 10,3 cm 21,5 14,0 15,5 Täispuit vaher/roostevaba teras – Veski ja kaas, anum 3 aastat

 
ELEKTRIAJAM 140 W 50 g/min – – – – – – 62 db 4,5 kg – 23,0 13,9 23,0 Lakitud vaher/roostevaba teras

  
Mootor 3 aastat

 
FLOCMAN 140 W – 90 g/min 600 g – Roostevaba

teras – – 40 db 6,2 kg 10,5 cm 31,0 14,0 28,0 Täispuit pöök/Roostevaba teras
 

Valts kaanega,
portselan kauss 3 aastat

 
FIDIBUS 21 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,2 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/

Trehter täispuit pöögis   
Veski kaanega 12 aastat

 
MAGIC 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,6 kg 13,8 cm 25,0 16,3 20,3 Täispuit pöök/roostevaba teras

  
Veski kaanega 12 aastat

 FIDIFLOC 21 250 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 7,5 cm Roostevaba
teras – – 70 db 8,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/

Trehter täispuit pöögist   
Veski kaanega, valts,

1 pitskruvi, klaas

12 aastat/  
3 aastat 
(valts)

 
FIDIBUS  
CLASSIC 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 12,3 cm 33,0 16,0 21,3 Täispuit pöök

  
Veski kaanega 12 aastat

 
FIDIBUS  

MEDIUM 360 W 100 g/min – 850 g 8,5 cm – – – 70 db 7,0 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega 12 aastat

 
PK 1 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 10,3 cm 37,5 21,0 23,2 Täispuit pöök

  
Veski kaanega 12 aastat

 
FIDIFLOC 
 Medium 360 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 9,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega, valts,1
pitskruvi, klaas

12 aastat/  
3 aastat 
(valts)

 
DUETT 100 360 W 100 g/min 90 g/min 1200 g | 200 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 15,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat

KoMoMio 400 W 100 g/min 1200 g 8,5 cm – – 70 db 7 kg 13,0 cm 37,5 16,5 16,0 Korpus puidust ja Arbolendist, 
trehter pöögist Veski ja kaas 12 aastat

 
DUETT 200 600 W 200 g/min 90 g/min 1200 g | 200g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 72 db 17,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat

 
FIDIBUS XL 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 9,0 kg 14,2 cm 36,7 17,3 23,2 Täispuit pöök

  
Veski kaanega 12 aastat

 
FIDIBUS XL 

PLUS 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 11,0 kg 16,8 cm 39,7 17,9 23,0 Täispuit pöök
  

Veski kaanega 2 aastat

 
JUMBO 750 W 350 g/min – 3000 g 13,0 cm – – – 72 db 32,0 kg 13,8 cm 56,1 29,1 51,1 Pöök vineer – Veski kotihoidjaga 2 aastat

 
KoMoMix+ 1400 W – – 1,7 Liter – – – – – 4,5 kg – 46,5 22,5 23,0 Täispuit pöök,

BPA-vaba tritaanist kann   – Blender, nui 2 aastat



39

Elektrimoori
võimsus

Jahvatuskiirus
nisuga

Helvestamise 
kiirus kaeraga

Trehtri või
blenderi kannu

maht

Veskikivi
diameeter

Rullikute
materjal 

Pitskruvid:
töötasapinna

paksus cm

Müratugevus
speltaga

(peenjahvatusel)

Kaal Kausi
võimalik
kõrgus

Kõrgus 
cm 

Laius 
cm

Süga-
vus 
cm

Korpus (Puitpinnad
orgaanilise õli

töötlusega)

Sertifi
-kaat Komplekti kuulub Garantii

 
FLOCINO – – 80 – 130 g/min 200 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 6,7 cm 16,2 9,3 12,3 Toiduplastik ja täispuit
pöök – Helbevalts, 2 pitskruvi,

trehtri kaas 3 aastat

 
FLICFLOC – – 80 – 130 g/min 100 g – Roostevaba

teras min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 8,8 cm 18,8 12,1 12,2 Pöökvineer – Helbevalts, 1 pitskruvi,
klaas 3 aastat

 
KÄSIVESKI – 50 g/min – 600 g 8,0 cm – min. 1,7 max. 5,7 60 db 2,5 kg 10,3 cm 21,5 14,0 15,5 Täispuit vaher/roostevaba teras – Veski ja kaas, anum 3 aastat

 
ELEKTRIAJAM 140 W 50 g/min – – – – – – 62 db 4,5 kg – 23,0 13,9 23,0 Lakitud vaher/roostevaba teras

  
Mootor 3 aastat

 
FLOCMAN 140 W – 90 g/min 600 g – Roostevaba

teras – – 40 db 6,2 kg 10,5 cm 31,0 14,0 28,0 Täispuit pöök/Roostevaba teras
 

Valts kaanega,
portselan kauss 3 aastat

 
FIDIBUS 21 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,2 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/

Trehter täispuit pöögis   
Veski kaanega 12 aastat

 
MAGIC 250 W 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,6 kg 13,8 cm 25,0 16,3 20,3 Täispuit pöök/roostevaba teras

  
Veski kaanega 12 aastat

 FIDIFLOC 21 250 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 7,5 cm Roostevaba
teras – – 70 db 8,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/

Trehter täispuit pöögist   
Veski kaanega, valts,

1 pitskruvi, klaas

12 aastat/  
3 aastat 
(valts)

 
FIDIBUS  
CLASSIC 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 12,3 cm 33,0 16,0 21,3 Täispuit pöök

  
Veski kaanega 12 aastat

 
FIDIBUS  

MEDIUM 360 W 100 g/min – 850 g 8,5 cm – – – 70 db 7,0 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega 12 aastat

 
PK 1 360 W 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 10,3 cm 37,5 21,0 23,2 Täispuit pöök

  
Veski kaanega 12 aastat

 
FIDIFLOC 
 Medium 360 W 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 9,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega, valts,1
pitskruvi, klaas

12 aastat/  
3 aastat 
(valts)

 
DUETT 100 360 W 100 g/min 90 g/min 1200 g | 200 g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 70 db 15,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat

KoMoMio 400 W 100 g/min 1200 g 8,5 cm – – 70 db 7 kg 13,0 cm 37,5 16,5 16,0 Korpus puidust ja Arbolendist, 
trehter pöögist Veski ja kaas 12 aastat

 
DUETT 200 600 W 200 g/min 90 g/min 1200 g | 200g 8,5 cm Roostevaba

teras – – 72 db 17,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Täispuit pöök/pöök-vineer/
Trehter täispuit pöögist   

Veski kaanega,
portselan kauss 12 aastat

 
FIDIBUS XL 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 9,0 kg 14,2 cm 36,7 17,3 23,2 Täispuit pöök

  
Veski kaanega 12 aastat

 
FIDIBUS XL 

PLUS 600 W 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 11,0 kg 16,8 cm 39,7 17,9 23,0 Täispuit pöök
  

Veski kaanega 2 aastat

 
JUMBO 750 W 350 g/min – 3000 g 13,0 cm – – – 72 db 32,0 kg 13,8 cm 56,1 29,1 51,1 Pöök vineer – Veski kotihoidjaga 2 aastat

 
KoMoMix+ 1400 W – – 1,7 Liter – – – – – 4,5 kg – 46,5 22,5 23,0 Täispuit pöök,

BPA-vaba tritaanist kann   – Blender, nui 2 aastat
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OLEME TEIE JAOKS OLEMAS!

KoMo AUSTRIA
KoMo GmbH & Co. KG
Penningdörfl 6, 6361 Hopfgarten
T: +43 (0)5335 20160, F: +43 (0)5335 20164
komo@komo.bio

KoMo SAKSAMAA
KoMo GmbH
Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München
T: +49 (0)89 2030 4613 4, F: +49 (0)89 2030 4613 5
komo@komo.gmbh

www.komo.bio

© KoMo GmbH & Co. KG, April 2019

Rohkem infot meie kodulehel: www.komo.bio

Kõik meie videod, seal hulgas videojuhendid, 
kuidas meie veskeid ja valtse kasutada, leiad 
YouTube-is 

 komogmbh

Leia meid ka Instagrammis  ja facebookis  – 
otsingusse kirjuta komo.bio

Edasimüüja tempel

VESKITE MEISTRID


