
KOMPLETNÉ  
KÁVOVÉ  
RIEŠENIE



Nestlé

O spoločnosti

Nestlé Professional Beverages  
= profesionálny partner pre rast Vášho podnikania

Najväčšia potravinárska spoločnosť 
sveta

Na území SK od roku 1890

Tradícia od roku 1866

Nescafé - prvá káva na Mount 
Evereste, prvá na Mesiaci, 
podávaná i na najvyššom  
bode v ČR

Viac než 2000 značiek v cca  
200 krajinách sveta

1938 sme svetu priniesli rozpustnú 
kávu (Nescafé)

442 závodov  
v 86 krajinách sveta

Široká ponuka vysoko kvalitných 
surovín

Individuálny prístup technickej 
a obchodnej podpory vrátane 
preškolenia personálu

2017 zrnková káva Nescafé 
ako novinka v portfóliu Nestlé 
Professional

340 000 zamestnancov

Dokonale pripravené nápoje 
vďaka spoľahlivým a jednoducho 
obsluhovateľným technológiám. 

Zaistíme Vám kompletné  
kávové riešenie 



Prehľad surovín
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Bonka Origen
1 kg 100% Arabika z udržateľných 
zdrojov Rainforest Alliance. Káva pre 
milovníkov skvelého espressa s miernou 
aciditou v chuti a veľmi ľahkou horkosťou 
v dochuti. Káva sa hodí k príprave 
mliečnych espresso nápojov.

Buondi Gold
1 kg Kombinácia intenzívnych, 
aromatických Robustových zŕn (70%)  
v kombinácii s jemnou arómou 
vybraných zŕn Arabika (30%). 
Pokušenie pre tých, ktorí si radi 
vychutnajú výraznú chuť kávy. 

Bonka Hosteleria 
Natural
1 kg Zmes zŕn Arabiky (20%)  
a Robusty (80%), skvelá aróma 
a crema. Káva pre milovníkov skvelého 
espressa s výraznou horkosťou v chuti 
i dochuti. Vhodná pre milovníkov 
horkej silnej čiernej kávy.

Bonka Espresso 
Italiano
1 kg Vyrovnaná zmes Arabika  
a Robusta s intenzívnou a plnou chuťou 
typickou pre stredomorskú chuť.  
Káva pre milovníkov skvelého espressa 
s väčšou horkosťou v chuti a veľmi 
miernou aciditou v dochuti.

Buondi Prestige
1 kg Najjemnejšie zrná Arabiky (75%) 
zo sviežej klímy strednej Ameriky a Brazílie 
sa miesia so silnými Robustovými zrnami 
(25%) z Afriky. Aromatická káva plná 
voňavej elegantnej chuti. 

Bonka Essentia 
Natural
1 kg Zmes zŕn Arabiky (35%) a Robusty 
(65%) s vyváženou chuťou. Káva pre 
milovníkov skvelého espressa s výraznou 
horkosťou v chuti a veľmi miernou 
aciditou v dochuti. Vhodná káva pre 
milovníkov silnej kávy.

Nescafé 
Superiore
1 kg NESCAFÉ 
Superiore je káva 
typu 100% Arabika 
z fariem certifikovaných 
Rainforest Aliance. 
Vyznačuje sa strednou 
telnaťosťou, strednou 
aciditou, sladkou 
horkosťou a sladkými 
mandľovými tónmi.

Nescafé 
Espresso
1 kg NESCAFÉ  
Espresso je dokonale 
vyrovnaná zmes kávy 
Arabika a Robusta. 
Je to espresso s plnou 
telnaťosťou, s tónmi 
horkej čokolády  
a lieskových  
orieškov.

Nescafé Peru 
1 kg NESCAFÉ Peru  
Single Origin BIO je káva 
typu 100% Arabika, ktorej  
zrná pochádzajú výhradne 
z organických plodín 
certifikovaných RFA. 
Vyznačuje sa plným telom,  
ovocitosťou a vyššou 
aciditou v chuti  
a miernejšou horkosťou  
a s chuťou orechov  
a citrusov v dochuti.
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Nescafé Alegria 
Delicate
500 g Vyšší stupeň praženia a vyvážená 
kyslosť a horkosť, podporená ovocitými 
až vínnymi tónmi. Ideálna zmes pre 
prípravu nielen kávových špecialít. 

Intenzita chuti:

Nescafé Alegria 
Smooth
500 g Jemne pražená zmes kávy 
s elegantnou a vyváženu chuťou, 
ktorá je posilnená osviežujúcimi tónmi 
citrusových plodov. Ideálna zmes pre 
prípravu kávových špecialít. 

Intenzita chuti:

Nescafé Alegria 
Intense
500 g Pražená zmes kávy so silným  
robustným charakterom, veľmi aromatickú 
vôňou s čokoládovým nádychom.  
Určená prevažne pre prípravu raňajkové  
a konferenčné kávy.

Intenzita chuti:

Nestlé Alegria 
Cocoa Pouch
1 kg Sladená rozpustná zmes  
pre prípravu kakaového nápoja  
s mliekom. UTZ certifikácia. 

Nesquik Lacté
1 kg Lahodný kakaový nápoj  
s novou receptúrou, ktorá prináša 
vyšší obsah mlieka i kakaa. 

Perugina
1 kg Lahodný kakaový nápoj  
s mliekom prináša delikátny a zároveň 
bohatý kakaový zážitok. Krémová 
konzistencia, bez lepku, kakaový 
prášok so zníženým obsahom tuku. 

Nescafé 
Grande
500 g Vakuovaná  
mletá káva zmesi zo 
strednej Ameriky a Ázie, 
pražená na strednom 
profile a zomletá na 
štandardnú veľkosť. 
Určená na prípravu 
filtrovanej kávy  
a French press.



Nestlé Alegria 
Skimmed Milk 
Powder
500 g Ľahké, nízkotučné mlieko 
s 1% tuku. Tento sušený prípravok 
je vhodný na prípravu mliečnych 
špecialít. Výsledná pena zaistí jemnú 
mliečnu textúru nápojov.

Nestlé Milano  
Half-Skimmed Milk
500 g 100% granulované mlieko 
vhodné na výrobu mliečnych 
špecialít. Vyznačuje sa predovšetkým 
hustotou a vlastnosťami klasického 
mlieka. 
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Nescafé Gold  
Decaf Stick
25 × 2 g Instantná káva bez 
kofeínu v praktickom balení pre 
jednu šálku. Optimálne riešenie 
individuálnych požiadaviek hostí. 
Doporučujeme pre hotelový servis. 

Nescafé  
Classic Stick
100 × 2 g Instantná káva  
s príjemnou arómou  
v praktickom a hygienickom 
balení zvlášť pre každú 
šálku. Jednoduchá príprava, 
vhodné pre hotelový servis. 

Ricoré
500 g Rozpustná zmes praženej kávy 
(34,3%) a kávoviny. Vďaka nízkemu 
obsahu kofeínu, vláknine a čakanke 
posilní vaše zdravie.

Nestlé Caro
500 g Tradičný rozpustný kávovinový 
nápoj nielen pre tých, ktorí si 
zakladajú na zdravom životnom 
štýle. vyrobené z prírodných surovín 
(jačmeň, slad z jačmeňa, raž  
a čakanka), neobsahuje kofeín  
a je vhodným nápojom kedykoľvek 
počas dňa.
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Irish Cream 
Mocha
1 kg Nový kakaový mix  
s trendy chuťou Irish Cream 
Mocha. 

Nestea Lemon
1 kg Instantný čaj s príchuťou 
citrónu. Vhodný na prípravu 
teplých i studených nápojov. 

Nescafé Alegria 
Intense
500 g Pražená zmes kávy so silným  
robustným charakterom, veľmi aromatickú 
vôňou s čokoládovým nádychom.  
Určená prevažne pre prípravu raňajkové  
a konferenčné kávy.

Intenzita chuti:



T Á  P R A V Á  C H V Í Ľ A
N A  Š Á L K U  Č A J U

Spoločnosť Ahmad Tea London je rodinná firma s tradíciou 

od roku 1986. Ahmad Tea kladie dôraz predovšetkým na 

kvalitu surovín, a teda aj na tradičné metódy ručného zberu.

Čaje sú vysoko ocenené uznávanými čajovými odborníkmi 

z celého sveta, predovšetkým zákazníkmi. Zároveň sa jed-

ná o 5. najväčšiu čajovú značku na svete.

Ahmad Tea London sa riadi myšlienkou svojho zakladateľa: 

„Nikdy nebudem predávať, čo by som nepil sám.“ Táto 

myšlienka zrkadlí hlavný záväzok značky, najmä čo sa chu-

ti, vône a zloženia týka, a je inšpiráciou celej firmy. Cieľom 

značky je inšpirovať a prebúdzať v ľuďoch lásku k čaju.



Čierný čaj 
Earl Grey Tea 
Balenie – 100× 2 g
alu sáčkov (12 ks bal. v krt)

Ovocný čaj
Lesné plody  
Balenie – 20× 2 g
alu sáčkov (6 ks bal. v krt)

Zelený čaj 
Green Tea Pure 
Balenie – 20× 2 g
alu sáčkov (6 ks bal. v krt)

Ovocný čaj 
Citrusový mix
Balenie – 20× 2 g
alu sáčkov (6 ks bal. v krt)

Bylinný čaj 
Harmanček  
s citrónovou trávou 
Balenie – 20× 1,5 g
alu sáčkov (6 ks bal. v krt)

ČA JE
Ahmad Tea London -- prémiová britská značka čajov s dlhoročnou tradíciou.  

Vyberte si z ponuky čajov podľa svojich preferencií -- čierny, zelený, ovocný či bylinný. 

Popis: Čierna čajová zmes 
s ľahkými citrusovými tónmi 
bergamotu, výraznou chuťou, 
sviežou a čerstvou arómou.  
Earl Grey je upokojujúca  
a zároveň povzbudzujúca. 

Popis: Táto zmes obsahuje 
obľúbené lesné plody – 
čučoriedky, maliny, ríbezle  
a bazu s prímesou ibišteka  
s upokojujúcou vôňou.

Popis: Zelený čaj  
Originál Green Tea je 
ideálne povzbudzujúci  
a zdraviu prospešný nápoj 
s kvetinovou arómou  
a jemnou ľahkou chuťou.

Popis: Ovocná zmes  
s citrónovými a pomarančovými 
tónmi, ktorá vám navodí  
dobrú náladu kedykoľvek  
počas dňa.

Popis: Harmanček je 
známy svojou opojnou 
arómou a citrónová tráva 
dodáva zmesi sviežosť  
a povzbudivú chuť. 

Príprava: Zalejte horúcou vodou  
a nechajte lúhovať 3-5 minút. 

Príprava: Zalejte horúcou vodou  
a nechajte lúhovať 5 minút.

Príprava: Zalejte horúcou vodou  
a nechajte lúhovať 3-5 minút. 

Príprava: Zalejte horúcou vodou  
a nechajte lúhovať 5 minút. 

Príprava: Zalejte horúcou vodou  
a nechajte lúhovať 5 minút.

BEZ KOFEÍNU BEZ KOFEÍNU

BEZ KOFEÍNU

Drevená kazeta  
s vekom 

Hrnček 
330 ml,

keramika

Čajový set 
(konvica 350 ml + šálka  
s podšálkou (290 ml),

keramika

Otvorená drevená  
kazeta



INTELIGENTNÝ KÁVOVAR, 
KTORÝ VYHOVUJE 
KAŽDÉMU PODNIKANIU

NOVÝ ELEGANTNÝ  
A MODERNÝ DIZAJN

*Dostupný vo viacerých variantách, aby vyhovoval rôznym potrebám každej firmy. Ponúkame riešenie 
aj v rámci platobného systému. Ponuka kávovaru sa môže líšiť od aktuálnych skladových zásob.

Viditeľ ný zásobník 
na kávové zrná

Nastaviteľ ný 
stojan na  
pohár

S OCENENOU PATENTOVANOU 
TECHNOLÓGIOU VARIPLUS
Systém troch komponentov – Variflex, Varigrind a Varitherm – vzájomne spolupracujúcich  
na zaistení kvalitnej kávy šálku po šálke.

*Platobné systémy 
(mincovník, 
bezkontaktná 
platba)

Varitherm®

Používa indukčnú 
technológiu  
k zahrievaniu podľa 
aktuálnej potreby. 

Varigrind®

Konzistentné mletie pre 
lepšiu kvalitu výslednej 
šálky. 

Variflex®

Efektívnejšia príprava 
pre lepšiu extrakciu. 



Kávovary na instantnú kávu 

Základné technické špecifikácie

Výška 56,65 cm  El. pripojenie 230 V  

Hĺbka 54,40 cm  Príkon 1400 W  

Šírka 31,80 cm  Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno 

Váha (net) 23 kg  Kapacita bojlera 2,2 l  

Počet zásobníkov 3 alebo 4  Počet volieb nápojov 12  

Počet mixérov 2  Dotykové tlačidlá áno 

Prívod na vodu: nádržka na vodu alebo pevný prívod áno

NESCAFÉ  
ALEGRIA FTP 30
Stroj na instantnú kávu, vhodné nápojové  
riešenie pre raňajkovú či kongresovú kávu.

NESCAFÉ  
ALEGRIA FTS 60
Stroj na instantnú kávu, vhodné nápojové  
riešenie pre raňajkovú či kongresovú kávu.

Základné technické špecifikácie

Výška 60,00 cm El. pripojenie 230 V

Hĺbka 56,80 cm Príkon 1700 W

Šírka 42,20 cm Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno 

Váha (net) 28,20 kg Kapacita bojlera 3,4 l

Počet zásobníkov 6 Počet volieb nápojov 12 a viac

Počet mixérov 3 Dotykový displej áno

NESCAFÉ  
ALEGRIA FTP 60
Stroj na instantnú kávu, vhodné nápojové  
riešenie pre raňajkovú či kongresovú kávu.

Základné technické špecifikácie

Výška 60,00 cm El. pripojenie 230 V

Hĺbka 56,80 cm Príkon 1700 W

Šírka 42,20 cm Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno 

Váha (net) 28,20 kg Kapacita bojlera 3,4 l

Počet zásobníkov 6 Počet volieb nápojov 12

Počet mixérov 3 Dotykové tlačidlá áno
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Kávovary na zrnkovú kávu 

NESCAFÉ  
ALEGRIA FTP 60 E
Kombinovaný stroj na zrnkovú kávu i nápoje  
z rozpustných ingrediencií. 

NESCAFÉ FTS 30 E
Kombinovaný stroj na zrnkovú kávu i nápoje  
z rozpustných ingrediencií. 

Základné technické špecifikácie

Výška 66,80 cm Počet mixérov 2

Hĺbka 56,80 cm El. pripojenie 230 V

Šírka 42,20 cm Príkon 3000 W

Váha (net) 36,20 kg Samostatný výstup 
pre horúcu vodu áno

Počet zásobníkov
5 (vrátane 
zásobníku 
na zrno) 

Počet volieb nápojov 12

Dotykové tlačidlá áno

Základné technické špecifikácie

Výška 64 cm El. pripojenie 230 V

Hĺbka 54,40 cm Príkon 3000 W

Šírka 31,80 cm Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno

Váha (net) 29,50 kg Vyklápací stojan na 
pohár: áno  

Počet zásobníkov 3 (vrátane 
1 na zrno) Počet volieb nápojov 12 a viac

Počet mixérov 1 Dotykový displej 10,1 áno

NESCAFÉ  
ALEGRIA FTP 30 E
Kombinovaný stroj na zrnkovú kávu i nápoje  
z rozpustných ingrediencií. 

Základné technické špecifikácie 

Výška 56,65 cm  Počet mixérov 1  

Hĺbka 54,40 cm  El. pripojenie 230 V  

Šírka 31,80 cm  Príkon 3000 W  

Váha (net) 29 kg  Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno  

Počet zásobníkov
3 (vrátane 
zásobníku 
na zrno)   

Počet volieb nápojov 12  

Dotykové tlačidlá áno  
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NESCAFÉ  
ALEGRIA FTS 60 E
Kombinovaný stroj na zrnkovú kávu i nápoje  
z rozpustných ingrediencií. 

Základné technické špecifikácie 

Výška 66,80 cm Počet mixérov 2

Hĺbka 56,80 cm El. pripojenie 230 V

Šírka 42,20 cm Príkon 3000 W

Váha (net) 36,40 kg Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno  

Počet zásobníkov
5 (vrátane 
zásobníku 
na zrno)

Počet volieb nápojov 12 a viac 

Dotykový displej áno
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Vychutnajte si kávu naplno

NESCAFÉ  
FTS 60 E
Kombinovaný stroj na zrnkovú kávu i nápoje  
z rozpustných ingrediencií. 

Základné technické špecifikácie 

Výška 66,80 cm El. pripojenie 230 V

Hĺbka 56,80 cm Príkon 3000 W

Šírka 42,20 cm Počet volieb nápojov 12 a viac

Váha (net) 36,40 kg Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno

Počet zásobníkov 4 (vrátane 
1 na zrno)

Vyklápací stojan na 
pohár: áno

Počet mixérov 2 Dotykový displej 10,1 áno



Kávovary na zrnkovú kávu 

NIVONA – NICR 759
Profesionálny kávovar na zrnkovú kávu  
v matnej čiernej. Ideálne na denné používanie  
s menším odberom kávy. 

Základné technické špecifikácie

Výška 34 cm Napätie 230 V

Hĺbka 46 cm Príkon 1455 W  

Šírka 24 cm Samostatný výstup  
pre horúcu vodu ÁNO

Váha 11 kg Počet volieb nápojov 8

Zásobník na vodu 2,2 l
Dotykový displej NIE 

Zásobník na kávu 250 g

Výber sily kávy  
(úrovne) 3 Dodatočné úložisko 

receptov 1

Príprava dvoch káv 
naraz ÁNO Aróma balance 

systém 3

V balení nádoba  
na mlieko NIE Bluetooth pripojenie  ÁNO
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NIVONA – NICR 930
Profesionálny kávovar na zrnkovú kávu  
v titánovej farbe. Ideálne do vašej kancelárie. 

Pr
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Základné technické špecifikácie

Výška 36 cm Napätie 230 V

Hĺbka 50 cm Príkon 1465 W  

Šírka 28 cm Samostatný výstup  
pre horúcu vodu ÁNO

Váha 14,8 kg Počet volieb nápojov 8

Zásobník na vodu 2,2 l
Dotykový displej NIE 

Zásobník na kávu 270 g

Výber sily kávy  
(úrovne) 5 Dodatočné úložisko 

receptov 9

Příprava dvou káv 
najednou ÁNO Aróma balance 

systém 3

V balení nádoba  
na mlieko NIE Bluetooth pripojenie ÁNO



NIVONA – NICR 1040
Profesionálny kávovar na zrnkovú kávu  
a čerstvé mlieko v titánovej farbe. Ideálny do  
vyťažených kancelárskych priestorov. 
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NIVONA – NICR 960
Profesionálny kávovar na zrnkovú kávu  
a čerstvé mlieko v matnej čiernej.  
Perfektne sa hodí do moderných priestorov.   
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Základné technické špecifikácie

Výška 42 cm Napätie 230 V

Hĺbka 48 cm Príkon 2700 W  

Šírka 30 cm Samostatný výstup  
pre horúcu vodu ÁNO

Váha 16,4 kg Počet volieb nápojov 8

Zásobník na vodu 3,5 l
Dotykový displej ÁNO

Zásobník na kávu 600 g

Výber sily kávy  
(úrovne) 5 Dodatočné úložisko 

receptov 18

Príprava dvoch káv 
naraz ÁNO Aróma balance 

systém 4

V balení nádoba  
na mlieko ÁNO Bluetooth pripojenie ÁNO

Základné technické špecifikácie

Výška 36 cm Napätie 230 V

Hĺbka 50 cm Príkon 1465 W  

Šírka 28 cm Samostatný výstup  
pre horúcu vodu ÁNO

Váha 14,6 kg Počet volieb nápojov 8

Zásobník na vodu 2,2 l Dotykový displej ÁNO

Zásobník na kávu 270 g Osvietená nádržka  
na vodu ÁNO

Výber sily kávy  
(úrovne) 5 Dodatočné úložisko 

receptov 9

Príprava dvoch káv 
naraz ÁNO Aróma balance 

systém 3

V balení nádoba  
na mlieko ÁNO Bluetooth pripojenie ÁNO

* voliteľné príslušenstvo - chladnička na čerstvé mlieko

* volitelné příslušenství - lednice na čerstvé mléko



 

Kávovary na zrnkovú kávu 

Základné technické špecifikácie

Výška 56 cm  El. připojenie 230 V  

Hĺbka 49 cm  Príkon 1400 W  

Šírka 31,5 cm  Samostatný výstup  
pre horúcu vodu nIe  

Váha (net) 20,4 kg  Kapacita bojlera 2,2 l  

Počet zásobníkov 3 nebo 4  Počet volieb nápojov 6  

Počet mixérov 2  

NESCAFÉ  
ALEGRIA A 630
Stroj na instantnú kávu, vhodné nápojové  
riešenie pre raňajkovú či kongresovú kávu.

M
in

im

álny počet porc
ií 

denne

17

FRANKE A 600
Profesionálna technológia na čerstvé mlieko  
do veľmi vyťažených prevádzok.

Základné technické špecifikácie

Výška 75,00 cm Počet mlinčekov 2

Hĺbka 60,00 cm El. pripojenie 220–240 V

Šírka 61,00 cm Príkon 2400–2800 W

Váha (net)  kávovar 
chladnička

38,00 kg
23,00 kg

Samostatný výstup pre 
horúcu vodu áno

Počet 
uzamykatelných 
zásobníkov

4 (vrátane 
2 na zrno)

Počet volieb nápojov 12 a viac

Chladnička na čerstvé mlieko 5 l

Počet mixérov 1 Dotykový displej áno

M
in

im

álny počet porc
ií 

denne

104

FRANKE A 300
Profesionálna technológia na čerstvé mlieko, ideálna pre  
menšie reštaurácie, kaviarne, pekárne alebo menšie kancelárie.

M
in

im

álny počet porc
ií 

denne

70

Základné technické špecifikácie 

Výška 54,50 cm El. pripojenie 220 - 240 V

Hĺbka 58,70 cm Príkon 2100 - 2300 W

Šírka 49,50 cm Počet volieb nápojov 12 a viac

Váha (net) 38 kg Samostatný výstup  
pre horúcu vodu áno

Počet mixérov 1 Vyklápací stojan   
na šálky áno

Počet mlynčekov 1 Dotykový displej áno

Počet 
uzamykateľných 
zásobníkov

3 (vrátane 1 na 
zrno), zásobníky 
sa nedajú vybrať.

Chladnička na čerstvé 
mlieko 4 l

Priame pripojenie na 
odpad: áno Priame pripojenie na 

odpad: áno

Uvedené rozmery sú vrátane chladničky.

Uvedené rozmery sú vrátane chladničky.



 

Doplnky

Telemetria

Čítačka kariet

•  vrátenie mincí
•  okrem mincí viete 

nastaviť až 2 rôzne žetóny
•  umiestnený na pravej 

strane kávovaru

•  bezhotovostné platby, 
mobilné platby (NFC),  
QR platby

•  telemetria, marketingový 
nástroj, vzdialený prístup

•  intuitívne užívateľské 
rozhranie

• optimalizácia zásob
• štruktúrované prehľady
• reporty v reálnom čase
• hlásenie chýb

Set mincovník a skrinka



Pákové kávovary 

Základné technické špecifikácie

Výška 51,5 cm  Príkon 2800–3900 W  

Hĺbka 53,5 cm  El. pripojenie 120–240 V  

Šírka 71,5 cm  Kapacita 
bojlera 10,5 l

Váha (net) 55 kg  

Základné technické špecifikácie

Výška 58,2 cm El. pripojenie 230 V  

Hĺbka 58,2 cm Nastaviteľná teplota 
predhriatia pohára áno

Šírka 83,5 cm

Váha (net) 82 kg Kapacita bojlera 10,5 l

Príkon 3100 W - 
4200 W Dotykový displej áno

ASTORIA SABRINA SAE DISPLAY
+ FIORENZATO F64E
Profesionálny pákový stroj na espresso 
a ďalšie nápoje. 

ASTORIA TANYA SAE
+ FIORENZATO F64E
Profesionálny pákový stroj na espresso  
a ďalšie nápoje. 

M
in

im

álny počet porc
ií 

denne

42

Základné technické špecifikácie

Šírka 23,0 cm  Príkon 350 W  

Hĺbka 27,0 cm  El. pripojenie 220 V  

Výška  60,5 cm  Kapacita 
zásobníka kávy 1500 g  

Váha 14,00 kg   Mlecie 
kamene Ø 64 mm

FIORENZATO F64E
Profesionálny mlynček kávy,  
automatické mletie do páky.

M
in

im

álny počet porc
ií 

denne

62



Stroje na filtrovanú kávu 

BUNN ICBA
Určené pre prípravu filtrovanej kávy do thermo-nádob,  
ktoré sú schopné udržať optimálny chuťový profil. 

Základné technické špecifikácie 

Výška 68,1 cm El. pripojenie 220-240 V

Hĺbka 56,1 cm Kapacita bojlera 11,36 l

Šírka 25,9 cm Výstup nápojov
2,5l až 3,8l 
a 3,8l až 
5,7l

Váha (net) 21,3 kg Výdaj horúcej vody áno

Príkon 2400-2900 W Pripojenie na vodu áno

M
in

im
álny počet porc

ií

denne

67

možno použiť aj bez pripojenia na vodu

BUNN CWTFA-TC
Určené pre prípravu filtrovanej kávy do thermo-nádob,  
ktoré sú schopné udržať optimálny chuťový profil. 

Základné technické špecifikácie 

Výška 46,2 cm El. pripojenie 240 V

Hĺbka 54,6 cm Výstup nápojov výška až 
21,6 cm

Šírka 22,9 cm Výdaj horúcej vody áno

Váha (net) 14 kg Pripojenie na vodu áno*

Príkon 1900-2300 W

možno použiť aj bez pripojenia na vodu

M
in

im

álny počet porc
ií

denne

33



KÁVOVÉ KÚTIKY NESCAFÉ
Ponúknite svojim zákazníkom prémiový zážitok z kávy.



V krátkom videu Vás zoznámime  
s jednotlivými typmi kávových kútikov.

PREDSTAVENIE KÁVOVÝCH KÚTIKOV

KÁVOVÉ KÚTIKY NA RÔZNYCH PREVÁDZKACH

Kávový kútik NESCAFÉ je  
spoločenským miestom pre  
zamestnancov, ktorí sa pri ňom stretávajú, 
vymieňajú si pracovné skúsenosti  
a spoločne premýšľajú nad novými 
nápadmi.Doprajte svojim zamestnancom 
priestor pre interakciu a spoluprácu,  
zvýšte produktivitu na pracovisku a dbajte 
na šírenie pozitívnej firemnej kultúry. 
Pauza na kávu je rovnako vítanou 
príležitosťou k relaxácií a načerpaniu 
energie počas pracovného dňa.

KANCELÁRIA



K chutnej bodke na záver patrí 
šálka voňavej kávy. Podtrhnite 
útulné prostredie Vašej prevádzky 
štýlovým kávovým kútikom 
NESCAFÉ a zvýšte návštevnosť 
vďaka pravidelným spoločenským 
stretnutiam nad šálkou dobrej kávy.

KÁVOVÉ KÚTIKY NA RÔZNYCH PREVÁDZKACH

PEKÁRSTVO/CUKRÁRSTVO

Ponúknite svojim hosťom príjemné 
prostredie kaviarne v podobe 
kávových kútikov NESCAFÉ: 
• v rámci raňajkového bufetu
•  samoobslužné miesta v rámci  

lobby baru
•  počas meetingu v konferenčných 

priestoroch
•  na hotelovej recepcii

HOTEL



Spotrebitelia túžia po inováciách, 
kvalite, pohodlí a rýchlosti. 
Kávové kútiky NESCAFÉ  
im poskytujú obohacujúci  
a inšpirujúci zážitok z kávy aj 
keď sú mimo domova. Vďaka 
kompletnému kávovému servisu 
si zákazníci môžu dopriať kávu 
so sebou presne podľa svojich 
predstáv.

Zákazníci sa o tom, kde 
natankujú, často rozhodujú 
práve podľa kvality a chuti 
kávy. Káva na čerpacích  
staniciach je neprehliadnuteľným 
fenoménom. Veľa prevádzko-
vateľov opakovane rieši otázky 
dodatočných zdrojov príjmu, 
navýšenie profitu či vracajúcich 
sa klientov. Moderný koncept 
kávových kútikov NESCAFÉ 
vizuálne priláka zákazníkov, 
zaistí vám zázemie profesio-
nálnej kaviarne a zároveň  
možnosť pripraviť kávu  
so sebou.

CESTOVANIE  
A VOĽNÝ ČAS

ČERPACIE STANICE



• podstavec
• jednoduchá montáž
• vymeniteľná magnetická tabuľa
• bez odpadkového koša

INŠTALÁCIA 
• 10 min

BALENIE
• 17 kg
• S: 927, H: 627, V: 930 (mm)

MATERIÁLY
• 70 % kov 
• 30 % drevo 

•  všetky dielce, vrátane 
drevených, sú vyrobené  
z FSC* certifikovaných  
surovín

PRÍSLUŠENSTVO
•  držiak na plastové poháre, viečka  

a ďalšie doplnky

*  FSC (Forest Stewardship Council) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá stanovuje medzinárodné štandardy pre 
zodpovedné hospodárenie s lesmi po celom svete. Stromy a výrobky z dreva, ktoré sú spracované podľa týchto noriem  
môžu získať certifikáciu FSC.

PONUKA KÁVOVÝCH KÚTIKOV

COUNTER 
TOP 900



MATERIÁLY
• 70 % kov 
• 30 % drevo 

Vyskúšajte si ako by kávový kútik vypadal u Vás:

900 mm
620 mm

900 mm

vymeniteľná  
magnetická tabuľa



•  základný kútik so skrinkou
•  vymeniteľná magnetická tabuľa
•   možnosť primontovať kolieska  

pre lepšiu flexibilitu kútika
•   odpadkový kôš
•   jednoduchá montáž bez nutnosti upevnenia 

ku stene
•   znak NESCAFÉ na dvierkach skrinky

INŠTALÁCIA
• 15 min

BALENIE
• 97 kg
• S: 1 200, H: 800, V: 1 100 (mm)

MATERIÁLY
• 70 % kov 
• 30 % drevo 

•  všetky dielce, vrátane 
drevených, sú vyrobené  
z FSC* certifikovaných  
surovín

PONUKA KÁVOVÝCH KÚTIKOV

BASIC 900

PRÍSLUŠENSTVO
•  držiak na plastové poháre, viečka  

a ďalšie doplnky

*  FSC (Forest Stewardship Council) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá stanovuje medzinárodné štandardy pre 
zodpovedné hospodárenie s lesmi po celom svete. Stromy a výrobky z dreva, ktoré sú spracované podľa týchto noriem  
môžu získať certifikáciu FSC.



MATERIÁLY
• 70 % kov 
• 30 % drevo 

900 mm
700 mm

1 800 mm

odpadkový kôš

znak vypálený  
laserom na skrinke

zámok

vymeniteľná  
magnetická tabuľa

Vyskúšajte si ako by kávový kútik vypadal u Vás:



PRÍSLUŠENSTVO
•   držiak na plastové poháre, viečka  

a ďalšie doplnky
•   osvetlenie v čelnom panele

*  FSC (Forest Stewardship Council) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá stanovuje medzinárodné štandardy pre 
zodpovedné hospodárenie s lesmi po celom svete. Stromy a výrobky z dreva, ktoré sú spracované podľa týchto noriem 
môžu získať certifikáciu FSC.

•  všetky dielce, vrátane 
drevených, sú vyrobené 
z FSC* certifikovaných 
surovín

•  optimálna veľkosť
•  vymeniteľná magnetická tabuľa
•  odpadkový kôš
•   osvetlenie hornej časti  

(pre zviditeľnenie kávového kútika)
•   jednoduchá montáž bez nutnosti 

upevnenia ku stene
•    znak nescafé na dvierkach skrinky
•    3d logo nescafé pre zviditeľnenie značky

INŠTALÁCIA
• 40 min

BALENIE
• 165 kg
• S: 1 200, H: 800, V: 1 500  (mm)

MATERIÁLY
• 70 % kov 
• 30 % drevo 

BASIC 1200

PONUKA KÁVOVÝCH KÚTIKOV



MATERIÁLY
• 70 % kov 
• 30 % drevo 

1 120 (mm) 700 (mm)

2 364 (mm)

odpadkový kôš

3D logo

osvetlenie

zámok

znak vypálený  
laserom na skrinke

vymeniteľná  
magnetická tabuľa

Vyskúšajte si ako by kávový kútik vypadal u Vás:



Coffee academy

Coffee Academy je projekt zameraný na vzdelávanie našich zákazníkov a ich zamestnancov 
ako správne pripraviť kávu.

Jednodenný kurz prebieha pod vedením Nestlé baristu Jiřím Čadem, certifikovaného SCA Baristu 
Professional. Kurz je ukončený záverečným testom a po jeho absolvovaní účastník dostane 
certifikát a základný baristický set.

Počas kurzu preberiete témy ako pestovanie kávy, metódy 
spracovania kávy, baristické štandardy, príprava moderného 
espressa a espresso nápojov, šľahanie mlieka, nastavovanie 
mlynčeka alebo degustácia kávy (cupping).

Coffee Academy obsahuje 3 moduly:
1. od zrnka k šálke
2. príprava espressa
3. degustácia kávy (cupping)

Online  
Coffee Academy



Terminológia espresso nápojov

Espresso

Café lungo

Flat white

Espresso macchiato

Americano

Caffé latte

Double espresso

Cappuccino

Latte macchiato

mliečna pena

crema
crema

mliečna 
mikropena

mliečna 
mikropena

mliečna 
mikropena

mliečna 
mikropena

horúca voda
horúca voda

teplé mlieko

vysoký pohár
viac než 250 ml

caffé latte šálka
280 –350 ml

cappuccino šálka
150 –180 ml

espresso šálka
60 –90 ml

espresso šálka
60 –90 ml

espresso šálka
60 –90 ml

cappuccino šálka
150 –180 mlcappuccino šálka

120 ml

60 ml espresso
+/- 10 ml

60 ml espresso
+/- 10 ml

pohár
cca 160 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml



Nápoje pre inšpiráciu

Ingrediencie:
• pohár 200 - 250 ml
• 2 shoty espressa
• 100 ml mliečnej mikropeny
• 50 g malinového pyré

Ingrediencie:
• pohár 300 - 350 ml
• ľad
• šťava z jedného čerstvého citróna
• 100 ml perlivej vody
• 1 shot espressa

Ingrediencie:
• 1 shot espressa
• tonic
• čerstvá mäta
• ľad
• plátok limetky na ozdobu

Postup: 
1.  Na dno pohára nalejeme malinové 

pyré a espresso.
2.  Zalejeme našľahanou mliečnou 

mikropenou a môžeme podávať.

Postup: 
1.  Pohár vysypeme ľadom, pridáme štavu z citróna, 

perlivú vodu a zalejeme shotom espressa.
2.  Dozdobíme čerstvým citrónom a podávame. 

Drink viete pripraviť aj z limetky.

Postup: 
1.  Pohár 200 ml vysypeme ľadom a nalejeme tonic.
2. Nakoniec zalejeme 18 g výsledného espressa.
3. Ozdobíme čerstvou mätou.
4. Viete ozdobiť plátkom limetky.

Malinový Flat White

Fresh Lemon

Espresso Tonic

Ďalšie 
recepty

TIP BARISTU: Pre spestrenie chuti môžete odšťaviť  
1/4 limetky.



TIP BARISTU: Pre spestrenie chuti môžete odšťaviť  
1/4 limetky.

Papierové poháreEspresso šálka Držiak na papierové poháre

Kávové menu Nescafé 
stojan

Kávové menu Nescafé

Polokošeľa  

s logom Nescafé
dámska/pánska

Pohár na  
Latte Macchiato

Lungo šálka

Krátka zástera  
s logom Nescafé

Mandle v čokoládeStohovateľná 
šálka

Cenníková tabuľa
na výšku, na šírku

Slnečník
1,8 m a 3,3 m

Káva, ktorá zbližuje
Espresso Cappuccino

Latte macchiato

Kakaový nápoj

Lungo

Lungo s mliekom

Káva, ktorá zbližuje
Cappuccino

Lungo s mliekom

Latte macchiato

Espresso

Kakaový nápojLungo s mliekom Kakaový nápoj

Káva, která sbližuje

Espresso

Cappuccino

Latte macchiato

Kakaový nápoj

Lungo

Lungo s mlékem

Cukor  
biely a trstinový cukor

Vodenka  
a porcelánová  

mliekovka 

Prémiové sklo
espresso, lungo, latte    

Espresso 40 ml .....................

Lungo 145 ml .........................

Americano 160 ml .................

Americano TO GO 300 ml.....

Lungo s mlékem 160 ml .......

Cappuccino 160 ml ................

Moccacino 160 ml ..................

Latte macchiato 200 ml .......

Ca� è latte TO GO 300 ml .....

Flat white 180 ml ..................

Kakaový nápoj 160 ml ..........

Čaj Teekanne 180 ml .............              

Káva, která sbližuje
Káva

Kávové speciality

Další teplé nápoje

100 ml

200 ml

250 ml

185 ml

190 ml

300 ml

70 ml

PREHĽAD POS MATERIÁLOV
PORCELÁN/SKLO PRÍSLUŠENSTVO

TEXTIL OUTDOOR

330 ml

280 ml

218 ml

116 ml



Radi by ste vyskúšali kávovar na 1-3 mesiace, 
a to úplne bez záväzkov? Spojte sa s nami.

Ďalšie informácie získate na www.nestleprofessional.sk

Radi Vám poradíme s výberom produktov a kávovarov  
vyhovujúcim Vašim potrebám. Neváhajte nás kontaktovať.

Tlačové chyby vyhradené. Aktualizované k januáru 2022.

 Nestlé Professional CZ & SK        Nestlé Professional CZ/SK

Barista Jiří Čad

ZNAČKA, KTOREJ DÔVERUJÚ  
ĽUDIA NA CELOM SVETOM

nestleprofessionalczsk

Kontakty
zákaznícka linka: 0800 555 135


