KOMPLETNÍ
KÁVOVÉ
ŘEŠENÍ

Nestlé

Přehled surovin

O společnosti

Největší potravinářská společnost
světa

Na území ČR od roku 1890

Tradice od roku 1866

Nescafé – první káva na Mount
Everestu, první na Měsíci, podávaná
i na nejvyšším bodě v ČR

Více než 2 000 značek v cca
200 zemích světa

1938 jsme světu přinesli rozpustnou
kávu (Nescafé)

442 závodů
v 86 zemích světa

2017 zrnková káva Nescafé
jako novinka v portfoliu Nestlé
Professional

1 kg NESCAFÉ Peru
Single Origin BIO je káva
typu 100% Arabika, jejíž
zrna pocházejí výhradně
z ogranických plodin
certifikovaných RFA.
Vyznačuje se plným tělem,
ovocitostí a vyšší aciditou
v chuti a mírnější hořkostí
a s chutí ořechů
a citrusů v dochuti.

Nescafé
Superiore

Nescafé
Espresso

1 kg NESCAFÉ
Superiore je káva
typu 100% Arabika
z farem certifikovaných
Rainforest Alliance.
Vyznačuje se střední
tělnatostí, střední
aciditou, sladkou
hořkostí a sladkými
mandlovými tóny.

1 kg NESCAFÉ
Espresso je dokonale
vyrovnaná směs kávy
Arabika a Robusta.
Je to espresso s plnou
tělnatostí, s tóny hořké
čokolády a lískových
oříšků.

Buondi Prestige

Buondi Gold

1 kg Nejjemnější zrna Arabiky (75 %) ze
svěžího klimatu střední Ameriky a Brazílie
se mísí se silnými Robustovými zrny
(25 %) z Afriky. Aromatická káva plná
voňavé elegantní chuti.

1 kg Kombinace intenzivních,
aromatických Robustových zrn
(70 %) v kombinaci s jemným aroma
vybraných zrn Arabika (30 %). Pokušení
pro ty, kteří si rádi vychutnají výraznou
chuť kávy.

Bonka Origen

Bonka Espresso
Italiano

340 000 zaměstnanců

Nestlé Professional Beverages
= profesionální partner pro růst Vašeho podnikání

Široká nabídka vysoce kvalitních
surovin

Dokonale připravené nápoje
díky spolehlivým a snadno
obsluhovatelným technologiím

Individuální přístup technické
a obchodní podpory včetně
proškolení personálu

Zajistíme vám kompletní
kávové řešení na míru

1 kg 100% Arabika z udržitelných zdrojů
Rainforest Alliance. Káva pro milovníky
skvělého espressa s mírnou aciditou v
chuti a velmi lehkou hořkostí v dochuti.
Káva se hodí k přípravě mléčných
espresso nápojů.

1 kg Vyrovnaná směs Arabika a Robusta
s intenzivní a plnou chutí, typickou pro
středomořskou chuť. Káva pro milovníky
skvělého espresa s větší hořkostí v chuti a
velmi mírnou aciditou v dochuti.

Bonka Essentia
Natural

Bonka Hosteleria
Natural

1 kg Směs zrn Arabiky (35 %) a Robusty
(65 %) s vyváženou chutí. Káva pro
milovníky skvělého espresa s výraznou
hořkostí v chuti a velmi mírnou aciditou
v dochuti. Vhodná káva pro milovníky
silné kávy.

1 kg Směs zrn Arabiky (20 %) a Robusty
(80 %), skvělé aroma i crema. Káva pro
milovníky skvělého espresa s výraznou
hořkostí v chuti i dochuti. Vhodná pro
milovníky hořké silné černé kávy.

Z R N K O VÁ K ÁVA

Nescafé Peru

500 g Jemně pražená směs kávy
s elegantní a vyváženou chutí, která je
posílená osvěžujícími tóny citrusových
plodů. Ideální směs pro přípravu
kávových specialit.

Intenzita chuti:

Nescafé
Grande
500 g Vakuovaná
mletá káva směsi ze
střední Ameriky a Asie,
pražená na středním
profilu a rozemletá na
standardní velikost.
Určena pro přípravu
filtrované kávy
a French press.

Intenzita chuti:

500 g Lehké, nízkotučné mléko
s 1 % tuku. Tento sušený přípravek
je vhodný pro přípravu mléčných
specialit. Výsledná pěna zajistí
jemnou mléčnou texturu nápojů.

Nescafé Alegria
Intense

Irish Cream
Mocha

500 g Pražená směs kávy se silným
robustním charakterem, velmi
aromatickou vůní s čokoládovým
nádechem. Určena převážně pro
přípravu snídaňové a konferenční kávy.

1 kg Nový kávový mix
s trendy chutí Irish Cream
Mocha.

500 g 100% granulované mléko
vhodné pro výrobu mléčných
specialit. Vyznačuje se především
hustotou a vlastnostmi klasického
mléka.

Nestea Lemon
1 kg Instantní čaj s příchutí
citrónu. Vhodný pro přípravu
teplých i studených nápojů.

Intenzita chuti:

Nestlé Alegria
Cocoa Pouch
1 kg Slazená rozpustná směs
pro přípravu kakaového nápoje
s mlékem. UTZ certifikace.

KAKAOVÉ NÁPOJE

Nestlé Milano
Half-Skimmed Milk

Perugina

Nesquik Lacté

1 kg Lahodný kakaový nápoj
s mlékem přináší delikátní, a zároveň
bohatý kakaový zážitek. Krémová
konzistence, bez lepku, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku.

1 kg Lahodný kakaový nápoj
s novou recepturou, která přináší
vyšší obsah mléka i kakaa.

Ricoré

Nestlé Caro

500 g Rozpustná směs pražené kávy
(34,3 %) a kávoviny. Díky nízkému
obsahu kofeinu, vláknině a čekance
posílí vaše zdraví.

500 g Tradiční rozpustný kávovinový
nápoj nejen pro ty, kteří si zakládají
na zdravém životním stylu. Vyrobeno
z přírodních surovin (ječmen, slad
z ječmene, žito a čekanka),
neobsahuje kofein a je vhodným
nápojem kdykoli během dne.

Nescafé
Classic Stick

Nescafé Gold
Decaf Stick

100 × 2 g Instantní káva
s příjemným aroma
v praktickém a hygienickém
balení zvlášť pro každý šálek.
Snadná příprava, vhodné
pro hotelový servis.

25 × 2 g Instantní káva bez
kofeinu v praktickém balení pro
jeden šálek. Optimální řešení
individuálních požadavků hostů.
Doporučujeme pro hotelový servis.

MLÉKO

500 g Vyšší stupeň pražení a vyvážená
kyselost a hořkost, podpořená ovocitými
až vinnými tóny. Ideální směs pro
přípravu nejen kávových specialit.

Nestlé Alegria
Skimmed Milk
Powder

SPECIALITY

Nescafé Alegria
Smooth

CEREÁLNÍ NÁPOJE

Nescafé Alegria
Delicate

JEDNOPORCOVKY

M L E TÁ K ÁVA

I N S TA N T N Í K ÁVA

Přehled surovin

ČA JE
Ahmad Tea London -- prémiová britská značka čajů s dlouholetou tradicí.
Vyberte si z nabídky čajů dle svých preferencí – černý, zelený, ovocný či bylinný.

Černý čaj
Earl Grey Tea

Zelený čaj
Green Tea Pure

Popis: Černá čajová směs
s lehkými citrusovými
tóny bergamotu, výraznou
chutí a svěžím a čerstvým
aromatem. Earl Grey je
uklidňující ale i zároveň
povzbuzující.

Popis: Zelený čaj
Original Green Tea je
ideální povzbuzující
a zdraví prospěšný nápoj
s květinovým aroma
a jemnou lehkou chutí.

Balení – 100× 2 g
alu sáčků (12 ks bal. v krt)

TA P R AVÁ C H V Í L E
PRO ŠÁLEK ČA JE

Balení – 20× 2 g
alu sáčků (6 ks bal. v krt)

Příprava: Zalijte horkou vodou
a nechte louhovat 3-5 minut.

Společnost Ahmad Tea London je rodinná firma s tradicí od roku 1986. Ahmad Tea klade důraz především na
kvalitu surovin, a tedy i na tradiční metody ručního sběru.

Příprava: Zalijte horkou vodou
a nechte louhovat 3-5 minut.

Ovocný čaj
Lesní plody

Ovocný čaj
Citrusový mix

Popis: Tato směs
obsahuje oblíbené lesní
plody - borůvky, maliny,
rybíz a bezinky s příměsí
ibišku s uklidňující vůní.

Popis: Ovocná
směs s citrónovými
a pomerančovými tóny,
která vám navodí dobrou
náladu kdykoli během dne.

Balení – 20× 2 g
alu sáčků (6 ks bal. v krt)

Čaje jsou vysoce ceněny jak uznávanými čajovými od-

Balení – 20× 2 g
alu sáčků (6 ks bal. v krt)

BEZ KOFEINU

borníky z celého světa, tak především zákazníky. Zároveň se jedná o 5. největší čajovou značkou na světě.

BEZ KOFEINU

Příprava: Zalijte horkou vodou
a nechte louhovat 5 minut.

Ahmad Tea London se řídí myšlenkou svého zakladatele: „Nikdy nebudu prodávat, co bych nepil sám.“ Tato

Příprava: Zalijte horkou vodou
a nechte louhovat 5 minut.

Bylinný čaj
Heřmánek
s citronovou trávou

Bylinný čaj
Máta s citrónem

Balení – 20× 2 g
alu sáčků (6 ks bal. v krt)

myšlenka zrcadlí stěžejní závazek značky, zejména co se
chuti, vůně a složení týče, a je inspirací celé firmy. Cílem
značky je inspirovat a probouzet v lidech lásku k čaji.

Balení – 20× 1,5 g
alu sáčků (6 ks bal. v krt)

Popis: Tato harmonická
čajová směs kombinuje
aromatickou mátu
a exotický citron. Skvěle
se hodí po jídle. Čaj je bez
kofeinu. Vhodné pro děti.

Popis: Heřmánek je
známý svým opojným
aroma a citrónová tráva
dodává směsi svěžest
a povzbudivou chuť.

BEZ KOFEINU

BEZ KOFEINU

Příprava: Zalijte horkou vodou
a nechte louhovat 5 minut

Příprava: Zalijte horkou vodou
a nechte louhovat 5 minut.

Hrnek
330 ml, keramika

Dřevěná kazeta
s víkem

Čajový set
(konvice 350 ml + šálek
s podšálkem (290 ml), keramika

Dřevěná kazeta
otevřená

Kávovary na instantní kávu
INTELIGENTNÍ KÁVOVAR,
KTERÝ VYHOVUJE
KAŽDÉMU PODNIKÁNÍ

NOVÝ ELEGANTNÍ
A MODERNÍ DESIGN

NESCAFÉ
ALEGRIA FTP 30
Stroj na instantní kávu, vhodné nápojové řešení
pro snídaňovou či kongresovou kávu.
230 V

Příkon

1400 W

Šířka

31,80 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ano

Váha (net)

23 kg

Kapacita boileru

2,2 l

Počet zásobníků

3 nebo 4

Počet voleb nápojů

12

Počet mixérů

2

Dotyková tlačítka

ano

Přívod na vodu: nádržka na vodu nebo pevný přívod

á ln

Mi n

El. připojení

54,40 cm

í poče

t

17

rcí

56,65 cm

Hloubka

po

Viditelný zásobník
na kávová zrna

Výška

im

Základní technické specifikace

denně

ano

NESCAFÉ
ALEGRIA FTP 60

Nastavitelný
stojan na
šálek

Stroj na instantní kávu, vhodné nápojové řešení
pro snídaňovou či kongresovou kávu.
Základní technické specifikace

S OCENĚNOU PATENTOVANOU
TECHNOLOGIÍ VARIPLUS

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ano

Váha (net)

28,20 kg

Kapacita boileru

3,4 l

Počet zásobníků

6

Počet voleb nápojů

12

Počet mixérů

3

Dotyková tlačítka

ano

ál

n í p o č et

Mi n

im

42,20 cm

25
denně

NESCAFÉ
ALEGRIA FTS 60
Základní technické specifikace
60,00 cm

El. připojení

230 V

Hloubka

56,80 cm

Příkon

1700 W

Šířka

42,20 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ano

Variflex®

Váha (net)

28,20 kg

Kapacita boileru

3,4 l

Efektivnější příprava pro
lepší extrakci.

Počet zásobníků

6

Počet voleb nápojů

12 a více

Počet mixérů

3

Dotykový displej

ano

im

Výška

Mi n

Konzistentní mletí pro
lepší kvalitu výsledného
šálku.

Šířka

ál

n í p o č et

25
denně

rcí

Varigrind®

1700 W

po

Používá indukční
technologii
k zahřívání podle
aktuální potřeby.

230 V

Příkon

Stroj na instantní kávu, vhodné nápojové řešení
pro snídaňovou či kongresovou kávu.

Systém tří komponentů – Variflex, Varigrind a Varitherm – vzájemně spolupracujících
na zajištění kvalitní kávy šálek po šálku.
Varitherm®

El. připojení

56,80 cm

rcí

*Dostupný ve více variantách, aby vyhovoval různým potřebám každé firmy. Nabízíme řešení
i včetně platebního systému. Nabídka kávovarů se může lišit od aktuálních skladových zásob.

60,00 cm

Hloubka

po

*Platební systémy
(mincovník,
bezkontaktní
platba)

Výška

Kávovary na zrnkovou kávu
NESCAFÉ
ALEGRIA FTP 30 E

NESCAFÉ
ALEGRIA FTS 60 E

Kombinovaný stroj na zrnkovou kávu i nápoje
z rozpustných ingrediencí.

Kombinovaný stroj na zrnkovou kávu i nápoje
z rozpustných ingrediencí.
Výška

66,80 cm

Počet mixérů

2

Hloubka

54,40 cm

El. připojení

230 V

Hloubka

56,80 cm

El. připojení

230 V

Šířka

31,80 cm

Příkon

3000 W

Šířka

42,20 cm

Příkon

3000 W

Váha (net)

36,40 kg

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ano

Počet zásobníků

5 (včetně
zásobníku
na zrno)

Počet voleb nápojů

12 a více

Dotykový displej

ano

12

Dotyková tlačítka

ano

25
denně

Kombinovaný stroj na zrnkovou kávu i nápoje
z rozpustných ingrediencí.
El. připojení

230 V

Základní technické specifikace

Hloubka

54,40 cm

Příkon

3000 W

Výška

66,80 cm

El. připojení

230 V

31,80 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ano

Hloubka

56,80 cm

Příkon

3000 W

Šířka

42,20 cm

Počet voleb nápojů

12 a více

Váha (net)

36,40 kg

Samostatný výstup
na horkou vodu

ano

Počet zásobníků

4 (včetně
1 na zrno)

Vyklápěcí stojan
na šálky

ano

Počet mixérů

2

Dotykový displej 10,1

ano

3 (včetně
1 na zrno)

Počet voleb nápojů

12 a více

Počet mixérů

1

Dotykový displej 10,1

ano

Mi n

im

Počet zásobníků

n í p o č et
ál

25

rcí

ano

po

Vyklápěcí stojan na
šálky:

denně

NESCAFÉ
ALEGRIA FTP 60 E

Vychutnejte si kávu naplno

Kombinovaný stroj na zrnkovou kávu i nápoje
z rozpustných ingrediencí.
2

El. připojení

230 V

Šířka

42,20 cm

Příkon

3000 W

Váha (net)

36,20 kg

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ano

Počet zásobníků

5 (včetně
zásobníku
na zrno)

Počet voleb nápojů

12

Dotyková tlačítka

ano

Mi n

Počet mixérů

56,80 cm

ál

n í p o č et

33
denně

rcí

66,80 cm

Hloubka

po

Výška

im

Základní technické specifikace

ál

n í p o č et

38
denně

rcí

64 cm

po

Výška

29,50 kg

38

Kombinovaný stroj na zrnkovou kávu i nápoje
z rozpustných ingrediencí.

Základní technické specifikace

Váha (net)

n í p o č et

NESCAFÉ
FTS 60 E

NESCAFÉ FTS 30 E

Šířka

ál

denně

im

Počet voleb nápojů

Mi n

3 (včetně
zásobníku
na zrno)

Mi n

Počet zásobníků

ano

rcí

29 kg

n í p o č et

po

Váha (net)

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ál

Mi n

1

im

Počet mixérů

rcí

56,65 cm

po

Výška

im

Základní technické specifikace

Základní technické specifikace

Kávovary na zrnkovou kávu
NIVONA – NICR 759

NIVONA – NICR 960

Profesionální kávovar na zrnkovou kávu
v matné černé. Ideální pro denní používání
s menším odběrem kávy.

Profesionální kávovar na zrnkovou kávu
a čerstvé mléko v matně černé variantě.
Perfektně se hodí do moderních prostor.

Základní technické specifikace
230 V

Výška

36 cm

Napětí

230 V

Příkon

1455 W

Hloubka

50 cm

Příkon

1465 W

Šířka

24 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ANO

Šířka

28 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ANO

Váha

11 kg

Počet voleb nápojů

8

Váha

14,6 kg

Počet voleb nápojů

8

Zásobník na vodu

2,2 l

Dotykový displej

NE

Zásobník na vodu

2,2 l

Dotykový displej

ANO

Zásobník na kávu

270 g

Osvícená nádržka
na vodu

ANO

Výběr síly kávy
(úrovně)

5

Dodatečná úložiště
receptů

9

Příprava dvou káv
najednou

ANO

Aroma balance
systém

3

V balení nádoba
na mléko

ANO

Bluetooth připojení

ANO

3

Dodatečná úložiště
receptů

1

Příprava dvou káv
najednou

ANO

Aroma balance
systém

3

V balení nádoba
na mléko

NE

Bluetooth připojení

ANO

poče

t

13

rcí

Výběr síly kávy
(úrovně)

250 g

ný
ěr

po

Zásobník na kávu

Prů m

Napětí

46 cm

denně

ěr

n ý p o č et

21

rcí

34 cm

Hloubka

po

Výška

Prů m

Základní technické specifikace

denně

* volitelné příslušenství - lednice na čerstvé mléko

NIVONA – NICR 930

NIVONA – NICR 1040

Profesionální kávovar na zrnkovou kávu
v titanové variantě. Ideální do vaší kanceláře.

Pofesionální kávovar na zrnkovou kávu
a čerstvé mléko v titanové barvě. Ideální do
vytíženějších kancelářských provozů.

Základní technické specifikace
230 V

Výška

42 cm

Napětí

230 V

Hloubka

50 cm

Příkon

1465 W

Hloubka

48 cm

Příkon

2700 W

Šířka

28 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ANO

Šířka

30 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ANO

Váha

14,8 kg

Počet voleb nápojů

8

Váha

16,4 kg

Počet voleb nápojů

8

Zásobník na vodu

2,2 l

Dotykový displej

NE

Zásobník na vodu

3,5 l

Zásobník na kávu

600 g

Dotykový displej

ANO

Výběr síly kávy
(úrovně)

5

Dodatečná úložiště
receptů

18

Příprava dvou káv
najednou

ANO

Aroma balance
systém

4

V balení nádoba
na mléko

ANO

Bluetooth připojení

ANO

270 g
5

Dodatečná úložiště
receptů

9

Příprava dvou káv
najednou

ANO

Aroma balance
systém

3

V balení nádoba
na mléko

NE

Bluetooth připojení

ANO

poče

17
denně

t
rcí

Výběr síly kávy
(úrovně)

ný
ěr

po

Zásobník na kávu

Prů m

Napětí

* volitelné příslušenství - lednice na čerstvé mléko

ěr

n ý p o č et

25
denně

rcí

36 cm

po

Výška

Prů m

Základní technické specifikace

Kávovary na zrnkovou kávu

Doplňky

FRANKE A 300

Čtečka karet

Profesionální technologie na čerstvé mléko, ideální pro
menší restaurace, kavárny, pekárny nebo menší kanceláře.

•B
 ezhotovostní platby,
mobilní platby (NFC),
QR platby
• T elemetrie, marketingový
nástroj, vzdálený přístup
• Intuitivní uživatelské
rozhraní

220 - 240 V

Hloubka

58,70 cm

Příkon

2100 - 2300 W

Šířka

49,50 cm

Počet voleb nápojů

12 a více

Váha (net)

38 kg

Samostatný výstup
na horkou vodu

ano

Počet mixérů

1

Vyklápěcí stojan
na šálky

ano

Počet mlýnků

1

Dotykový displej

ano

Počet uzamykatelných
zásobníků

3 (včetně 1 na
zrno), zásobníky
nelze odejmout

Lednice na čerstvé
mléko

4l

Přímé připojení na vodu:

ano

Přímé připojení na
odpad:

ano

ál

Mi n

El. připojení

n í p o č et

70

rcí

54,50 cm

po

Výška

im

Základní technické specifikace

denně

Rozměry jsou včetně lednice.

FRANKE A 600

Set mincovník a skříňka

Profesionální technologie na čerstvé mléko
určená do velmi vytížených provozů.

•V
 rací mince
•K
 romě mincí lze nastavit
až 2 různé žetony
•U
 místěn na pravé straně
kávovaru

Základní technické specifikace
2

Hloubka

60,00 cm

El. připojení

220–240 V

Šířka

61,00 cm

Příkon

2400–2800 W

Váha (net) kávovar
lednice

38,00 kg
23,00 kg

Samostatný výstup pro horkou
vodu

ano

Počet
uzamykatelných
zásobníků

4 (včetně
2 zásobníků
na zrno)

Počet voleb nápojů

12 a více

Lednice na čerstvé mléko

5l

Počet mixérů

1

Dotykový displej

ano

ál

Mi n

im

Počet mlýnků

n í p o č et

104

rcí

75,00 cm

po

Výška

denně

Rozměry jsou včetně lednice.

Telemetrie

NESCAFÉ
ALEGRIA A 630

• Optimalizace zásob
• Strukturované přehledy
• Reporty v reálném čase
• Hlášení chyb

Stroj na instantní kávu, vhodné nápojové řešení
pro snídaňovou či kongresovou kávu.

230 V

Hloubka

49 cm

Příkon

1400 W

Šířka

31,5 cm

Samostatný výstup
pro horkou vodu

ne

Váha (net)

20,4 kg

Kapacita boileru

2,2 l

Počet zásobníků

3 nebo 4

Počet voleb nápojů

6

Počet mixérů

2

Mi n

El. připojení

ál

n í p o č et

17
denně

rcí

56 cm

po

Výška

im

Základní technické specifikace

Pákové kávovary

Stroje na filtrovanou kávu

FIORENZATO F64E

BUNN CWTFA-TC

Profesionální mlýnek kávy,
automatické mletí do páky.

Určeno pro přípravu filtrované kávy do
thermo-nádob, které jsou schopny udržet
optimální chuťový profil.

350 W

Hloubka

27,0 cm

El. připojení

220 V

60,5 cm

Kapacita
zásobníku
kávy

14,00 kg

Ø 64 mm

El. připojení

240 V

Hloubka

54,6 cm

Výstup nápojů

výška až
21,6 cm

Šířka

22,9 cm

Výdej horké vody

ano

Váha (net)

14 kg

Připojení na vodu

ano*

Příkon

1900-2300 W

ál

n í p o č et

33
denně

*lze použít i bez připojení na vodu

BUNN ICBA

ASTORIA TANYA SAE
+ FIORENZATO F64E

Určeno pro přípravu filtrované kávy do thermo-nádob,
které jsou schopny udržet optimální chuťový profil.

Profesionální pákový stroj
na espresso a další nápoje.

Základní technické specifikace

53,5 cm

El. připojení

120–240 V

Šířka

71,5 cm

Kapacita
boileru

10,5 l

Váha (net)

55 kg

Mi n

Hloubka

ál

n í p o č et

42

220-240 V

Kapacita boileru

11,36 l

Šířka

25,9 cm

Výstup nápojů

2,5l až 3,8l
a 3,8l až
5,7l

Váha (net)

21,3 kg

Výdej horké vody

ano

Příkon

2400-2900 W

Připojení na vodu

ano

denně

Dostupné od H2

ASTORIA SABRINA SAE DISPLAY
+ FIORENZATO F64E
Profesionální pákový stroj na espresso
a další nápoje.

230 V

Hloubka

58,2 cm

Šířka

83,5 cm

Nastavitelná teplota
předehřátí šálků

ano

Váha (net)

82 kg

Kapacita boileru

10,5 l

Příkon

3100 W 4200 W

Dotykový displej

ano

Mi n

El. připojení

ál

n í p o č et

62
denně

rcí

58,2 cm

po

Výška

im

Základní technické specifikace

ál

n í p o č et

67
denně

rcí

2800–3900 W

El. připojení

56,1 cm

po

Příkon

rcí

51,5 cm

68,1 cm

Hloubka

po

Výška

im

Základní technické specifikace

Výška

im

Váha

Mlecí
kameny

1500 g

46,2 cm

Mi n

Výška

Výška

Mi n

Příkon

rcí

23,0 cm

po

Šířka

im

Základní technické specifikace
Základní technické specifikace

PŘEDSTAVENÍ KÁVOVÝCH KOUTKŮ
V krátkém videu vás seznámíme
s jednotlivými typy kávových koutků.

KÁVOVÉ KOUTKY V RŮZNÝCH PROVOZECH

KANCELÁŘ

KÁVOVÉ KOUTKY NESCAFÉ
Nabídněte svým zákazníkům prémiový zážitek z kávy.

Kávový koutek NESCAFÉ je
společenským místem pro
zaměstnance, kteří se zde scházejí,
vyměňují si pracovní zkušenosti
a společně přemýšlejí nad
novými nápady. Dopřejte svým
zaměstancům prostor pro interakci
a spolupráci, zvyšte produktivitu na
pracovišti a dbejte na šíření pozitivní
firemní kultury. Pauza na kávu je také
vítanou příležitostí k relaxaci a dobití
energie během pracovního dne.

KÁVOVÉ KOUTKY V RŮZNÝCH PROVOZECH

CESTOVÁNÍ
A VOLNÝ CAS
HOTEL
Nabídněte svým hostům
příjemné prostředí kavárny v podobě
kávových koutků NESCAFÉ:
• v rámci snídaňového bufetu
• samoobslužného místa v rámci
lobby baru
•b
 ěhem meetingů v konferenčních
prostorech
• na hotelové recepci

Spotřebitelé touží po inovacích,
kvalitě, pohodlí a rychlosti. Kávové
koutky NESCAFÉ jim poskytují
obohacující a inspirující zážitek
z kávy, kdykoliv jsou mimo domov.
Díky kompletnímu kávovému servisu
si zákazníci mohou dopřát kávu
s sebou přesně podle svých představ.

ČERPACÍ STANICE
PEKAŘSTVÍ/CUKRÁŘSTVÍ
K chutné tečce na závěr patří šálek
voňavé kávy. Podtrhněte útulné
prostředí své provozovny stylovým
kávovým koutkem NESCAFÉ
a zvyšte návštěvnost díky
pravidelným společenským
setkáním nad šálkem dobré kávy.

Zákazníci se o tom, kde natankují,
často rozhodují právě podle
kvality a chuti kávy. Káva
na čerpacích stanicích je
nepřehlédnutelný fenomén. Mnoho
provozovatelů opakovaně řeší
otázky dodatečných zdrojů příjmů,
navýšení profitu či vracejících se
klientů. Moderní koncept kávových
koutků NESCAFÉ vizuálně přiláká
zákazníky, zajistí vám zázemí
profesionální kavárny a zároveň
možnost připravit kávu s sebou.

NABÍDKA KÁVOVÝCH KOUTKŮ

COUNTER
TOP 900

vyměnitelná
magnetická tabule

• podstavec
• snadná montáž
• vyměnitelná magnetická tabule
• bez odpadkového koše

BALENÍ

MATERIÁLY

INSTALACE
• 10 min

• všechny součásti
včetně dřevěných
jsou vyrobeny z FSC*
certifikovaných surovin

• 17 kg
• Š: 927, H: 627, V: 930 (mm)

900 mm

• 70 % kov
• 30 % dřevo

900 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• držák na kelímky, víčka a další doplňky

Vyzkoušejte, jak by kávový koutek vypadal u vás:
* F SC (Forest Stewardship Council) je mezinárodní nezisková organizace, která stanovuje mezinárodní standardy
pro odpovědné hospodaření s lesy po celém světě. Stromy a výrobky ze dřeva, které jsou zpracovány podle těchto norem, mohou
získat certifikaci FSC.

620 mm

NABÍDKA KÁVOVÝCH KOUTKŮ

BASIC 900
• základní koutek se skříňkou
• vyměnitelná magnetická tabule
• možnost přimontovat kolečka
pro lepší flexibilitu koutku
• odpadkový koš
• s nadná montáž bez nutnosti
kotvení ke zdi
• znak NESCAFÉ na dvířkách skříňky

vyměnitelná
magnetická tabule

zámek

odpadkový koš
znak vypálený
laserem na skříňce

BALENÍ

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

INSTALACE
• 15 min

MATERIÁLY

• 70 % kov
• 30 % dřevo

1 800 mm

• všechny součásti
včetně dřevěných
jsou vyrobeny z FSC*
certifikovaných surovin

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• držák na kelímky, víčka a další doplňky

900 mm

Vyzkoušejte, jak by kávový koutek vypadal u vás:
* F SC (Forest Stewardship Council) je mezinárodní nezisková organizace, která stanovuje mezinárodní standardy
pro odpovědné hospodaření s lesy po celém světě. Stromy a výrobky ze dřeva, které jsou zpracovány podle těchto norem, mohou
získat certifikaci FSC.

700 mm

NABÍDKA KÁVOVÝCH KOUTKŮ
3D logo
osvětlení

BASIC 1200
•
•
•
•

optimální velikost
vyměnitelná magnetická tabule
o
 dpadkový koš
osvětlení horní části
(pro zviditelnění kávového koutku)
• s nadná montáž bez nutnosti
kotvení ke zdi
• znak NESCAFÉ na dvířkách skříňky
• 3
 D logo NESCAFÉ pro zviditelnění značky

zámek

vyměnitelná
magnetická tabule

znak vypálený
laserem na skříňce

BALENÍ

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

INSTALACE
• 40 min

odpadkový koš

MATERIÁLY

• 70 % kov
• 30 % dřevo

2 364 (mm)

• všechny součásti
včetně dřevěných
jsou vyrobeny z FSC*
certifikovaných surovin

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• držák na kelímky, víčka a další doplňky
• osvětlení v čelním panelu

1 120 (mm)

700 (mm)

Vyzkoušejte, jak by kávový koutek vypadal u vás:
* F SC (Forest Stewardship Council) je mezinárodní nezisková organizace, která stanovuje mezinárodní standardy
pro odpovědné hospodaření s lesy po celém světě. Stromy a výrobky ze dřeva, které jsou zpracovány podle těchto norem, mohou
získat certifikaci FSC.

Terminologie espresso nápojů

Coffee academy
Coffee Academy je projekt zaměřený na vzdělávání našich zákazníků a jejich zaměstnanců,
jak správně připravovat kávu.
Jednodenní kurz probíhá pod vedením Nestlé baristy Jiřího Čada, certifikovaného SCA Barista
Professional. Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož absolvování účastník dostane
certifikát a základní baristický set.

mléčná
mikropěna

crema

crema
30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

espresso šálek
60 –90 ml

espresso šálek
60 –90 ml

Espresso

horká voda

30 ml espresso
+/- 5 ml
cappuccino šálek
120 ml

Online
Coffee Academy

Café lungo

Espresso macchiato

60 ml espresso
+/- 10 ml

espresso šálek
60 –90 ml

Double espresso

horká voda

mléčná
mikropěna

30 ml espresso
+/- 5 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

cappuccino šálek
150 –180 ml

cappuccino šálek
150 –180 ml

Americano

Cappuccino

mléčná pěna
30 ml espresso
+/- 5 ml

Coffee Academy obsahuje 3 moduly:
1. od zrnka k šálku
2. příprava espressa
3. degustace kávy (cupping)
Během kurzu proberete témata, jako pěstování kávy,
metody zpracování kávy, baristické standardy, příprava
moderního espressa a espresso nápojů, šlehání mléka,
nastavování mlýnku nebo degustace káv (cupping).

mléčná
mikropěna

mléčná
mikropěna
teplé mléko

60 ml espresso
+/- 10 ml

sklenice
cca 160 ml

Flat white

30 ml espresso
+/- 5 ml
caffé latte šálek
280 –350 ml

Caffé latte

vysoká sklenice
více než 250 ml

Latte macchiato

PŘEHLED POS MATERIÁLŮ

Nápoje pro inspiraci

PORCELÁN/SKLO

Malinový Flat White
Ingredience:
• sklenice 200 – 250 ml
• 2 shoty espressa
• 100 ml mléčné mikropěny
• 50 g malinového pyré
Postup:
1. N
 a dno sklenice nalijeme malinové
pyré a espresso.
2. Z alijeme našlehanou mléčnou
mikropěnou a můžeme podávat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Espresso šálek

Prémiové sklo

Kelímky

Espresso, Lungo, Latte

Držák na kelímky

330 ml
280 ml

300 ml
70 ml

200 ml

218 ml

116 ml

100 ml

Sklenice na
Latte Macchiato

Cukr

Kávové menu Nescafé

bílý a třtinový

stojánek

Mandle v čokoládě

Kávové menu Nescafé

Lungo šálek

190 ml
250 ml

Fresh Lemon
Voděnka
a porcelánová
mlékovka

Ingredience:
• sklenice 300 – 350 ml
• led
• šťáva z jednoho čerstvého citrónu
• 100 ml perlivé vody
• 1 shot espressa

Káva, která sbližuje
Káva
Espresso 40 ml .....................
Lungo 145 ml .........................
Americano 160 ml .................
Americano TO GO 300 ml.....

Kávové speciality
Lungo s mlékem 160 ml .......
Cappuccino 160 ml ................
Moccacino 160 ml ..................
Latte macchiato 200 ml .......

185 ml

Postup:
1. Sklenici vysypeme ledem, přidáme šťávu z citrónu,
perlivou vodu a zalijeme shotem espressa.
2. Dozdobíme čerstvým citrónem a podáváme.
Drink lze připravit i z limety.

TIP BARISTY: Pro zpestření chuti můžeme
vymáčknout 1/4 limety.

Další teplé nápoje
Čaj Teekanne 180 ml .............

TEXTIL

OUTDOOR

Polokošile
s logem Nescafé
dámská/pánská

Ingredience:
• 1 shot espressa
• tonic
• čerstvá máta
• led
• plátek limetky na ozdobu
Postup:
1. S klenici 200 ml vysypeme ledem a nalijeme tonic.
2. N
 akonec zalijeme 18 g výsledného espressa.
3. O
 zdobíme čerstvou mátou.
4. L ze dozdobit plátkem limetky.

Caffè latte TO GO 300 ml .....
Flat white 180 ml ..................

Kakaový nápoj 160 ml ..........

Espresso Tonic

Další
recepty

Štosovatelný
šálek

Káva, ktorá zbližuje
Espresso

Cappuccino

Lungo

Latte macchiato

Lungo s mliekom

Kakaový nápoj

Ceníková tabule
Káva,

Espr
esso

Capp

uccin
o

Lung

o
Latte
m

Lung

acch
iato

osm

léke

m
Kaka

ový

Krátká zástěra
s logem Nescafé

nápo

j

Slunečník
1,8 m a 3,3 m

která

na výšku, na šířku
sbližu

je

ZNAČKA, KTERÉ DŮVĚŘUJÍ
LIDÉ PO CELÉM SVĚTĚ

Rádi vám poradíme s výběrem produktů a kávovarů
vyhovujícím vašim potřebám. Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty

zákaznická linka: 800 555 135
Rádi byste vyzkoušeli kávovar na 1-3 měsíce,
a to zcela bez závazků? Spojte se s námi.
Další informace získáte na www.nestleprofessional.cz
Barista Jiří Čad

Nestlé Professional CZ & SK

Nestlé Professional CZ/SK

nestleprofessionalczsk

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktualizováno k lednu 2022.

