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COFFEE CONCEPT

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog
ze starannie wyselekcjonowaną ofertą wyposażenia kawiarni.
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Tu roznoszono tace z całą służbą kawy,
Tace ogromne, w kwiaty ślicznie malowane,
Na nich kurzące wonnie imbryki blaszane
I z porcelany saskiej złote filiżanki,
Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki.
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Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju:
W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju,
Jest do robienia kawy osobna niewiasta,
Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta
Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku,
I zna tajne sposoby gotowania trunku,
Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu,
Zapach moki i gęstość miodowego płynu”.

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
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ekspresy do kawy
SAE1 DSP BLACK

SAE2 DSP BLACK

ASTORIA Touch ekspres do kawy 1 grupowy,
czarny z podświetleniem i wyświetlaczem (opcja)
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ASTORIA Touch ekspres do kawy 2 grupowy,
czarny z podświetleniem i wyświetlaczem (opcja)

SAE1 BLACK

bez wyświetlacza

10200 zł

SAE2 BLACK

bez wyświetlacza

12600 zł

SAE1 DSP BLACK

z wyświetlaczem *

11900 zł

SAE2 DSP BLACK

z wyświetlaczem *

14500 zł

Touch SEA1 DSP

Touch SEA2 DSP

ilość grup: 1
moc: 2900-3160 W/230-400 V
pojemność bojlera: 6 l
wymiary: 51 x 55 x 56 cm
waga: 53 kg

ilość grup: 2
moc: 3600-3920 W/230-400 V
pojemność bojlera: 10,5 l
wymiary: 72,5 x 55 x 56 cm
waga: 68 kg

Parametry techniczne:

* Dodatkowe możliwości wersji z wyświetlaczem:

• wskaźnik poziomu wody w bojlerze
• automatyczne uzupełnienie wody w bojlerze
• wbudowane w bojler niezależne wymienniki ciepła dla każdej z grup
• sterowanie dozowania porcji kawy za pomocą touch-padu
• funkcja automatycznego mycia
• podświetlenie LED dla komfortu pracy baristy
• wylewka gorącej wody
• wbudowana pompa
• system wymienników ciepła CTS
• dysza gorącej pary do spieniania mleka

• elektronicznie dawkowana ilość parzonej kawy
• możliwość ustawienia funkcji przepłukania grupy
• niezależne programowanie każdej z grup
• dwa menu: dla użytkownika i właściciela
• dostęp do menu właściciela zabezpieczony hasłem
• licznik wydanych kaw
• możliwość ustawienia przypomnienia o regeneracji filtra
• możliwość zaprogramowania dni roboczych i godzin pracy
• wyświetla aktualną temperaturę i ciśnienie w bojlerze
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ekspresy do kawy
Parametry techniczne:

Poznaj niedostępną wcześniej jakość kawy znaną z profesjonalnego rynku HoReCa w Twoim hotelu, biurze lub sklepie.
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Wszystko na możliwie jak najmniejszej przestrzeni, łatwo dostępne i w jak najkrótszym czasie. Ten koncept jest widoczny w każdym
convenience store, a także był wyznacznikiem podczas projektowania nowego ekspresu do kawy WMF 1100S. Pomimo niewielkich wymiarów,
ekspres spełnia wszystkie wymagania stawiane automatycznym ekspresom do kawy WMF. Wyposażony jest w system spieniania mleka
Basic Milk oraz dozownik gorącej czekolady. Nawet najbardziej wyszukane receptury mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb
klienta za pomocą wygodnego ekranu dotykowego - z najnowocześniejszą koncepcją obsługi oraz inteligentną aplikacją WMF MyCoffee.
Dodatkowo wygląd ekspresu może być dopasowany do Twojego lokalu – do wyboru są 4 kolory, istnieje również możliwość naniesienia
logotypu na froncie ekspresu.

• 7” intuicyjny panel dotykowy
• do 40 receptur
• podgrzewanie filiżanki parą
• opcjonalne ręczne spienianie i podgrzewanie mleka
• wylewka gorącej wody
• dozownik do czekolady w zależności od konfiguracji
• 4 kolory obudowy + możliwość naniesienia logotypu na froncie
• aplikacja MyCoffee - opcja
• wersja na zbiornik na wodę lub na stałe podłączenie do sieci wodnej
• możliwość zamontowania powiększonych pojemników
na kawę i czekoladę
• proste i szybkie automatyczne mycie
• podświetlenie filiżanki
• personalizacja marketingowa wyświetlacza
• składana podstawka pod filiżankę
• wysokiej jakości zaparzacz do kawy
• dostępne akcesoria: lodówka, podajnik na kubki, podgrzewacz
filiżanek, lodówka na mleko z podgrzewaczem filiżanek

WMF 1100 S automatyczny ekspres do kawy
03.1120.111

czarny

3565 euro *

Model WMF 1100 S
wydajność: 80 kaw na godzinę/dzień
moc: 2,3 kW/230V
wymiary: 325 x 500 x 561 mm
zbiornik na wodę: ok. 4.5 l
głośność: < 70 dB

* Płatność w PLN wg kursu sprzedaży z tabeli C NBP z dnia poprzedzającego dzień
wystawienia faktury.
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ekspresy do kawy

WMF 1500 S+ ekspres do kawy
03.1920.0050

czarny

7095 euro *

Model WMF 1500 S+
wydajność: do 180 kaw/dzień
moc: 2,75-3,25 kW / 220-240 V
wymiary: 325 x 706 x 590 mm
zbiornik na wodę: ok. 4.5 l
waga: ok 37 kg
głośność: < 70 dB

Parametry techniczne:

WMF 1500 S+ to nowy model klasy premium automatycznych ekspresów do kawy WMF. Wprowadza on użytkowników w zupełnie nowe
doświadczenia. Zaprojektowany pod kątem dużej wydajności i w pełni automatyczny spełnia oczekiwania klientów pod każdym względem
- niezależnie od tego, czy chodzi o jakość produktu, elastyczność czy też różnorodność napojów. 10" ekran dotykowy wynosi sposób
komunikacji z ekspresem na nowy poziom. Ekran można w pełni dostosować pod względem graficznym, funkcjonalnym i językowym,
a dodatkowo przy każdym z napojów mogą się pojawiać informacje na temat wartości odżywczych. Nowe żarna młynków do kawy zapewniają
mniejsze pylenie podczas mielenia i wysoką precyzję, co zapewnia maksymalną trwałość i łatwość konserwacji. O stałą, wysoką jakość kawy
dba innowacyjny system Dynamic Coffee Assist, który kontroluje i automatycznie reguluje optymalne parametry do zaparzenia idealnego
espresso. Opcjonalny system Dynamic Milk pozwala na odkrycie całkowicie nowych możliwości tworzenia napojów na bazie kawy i mleka możesz przygotowywać napoje kawowe łącząc je z zimnym lub ciepłym, spienionym mlekiem o dowolnie wybranej konsystencji,
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a wyposażając ekspres w stację syropową możesz stworzyć nowe interpretacje swoich ulubionych napojów dodając do nich syropy smakowe.

• wysokiej jakości młynki z regulowaną automatycznie
grubością mielenia kawy
• nowy 10" wyświetlacz z przejrzystym menu
i możliwością konfiguracji wyglądu
• czujnik poziomu i temperatury mleka
• automatyczna regulacja wysokości głowicy serwującej napoje
• Dynamic Milk - opcjonalny system spieniania mleka na zimno
i na ciepło, w różnych stopniach napowietrzenia
• Dynamic Coffee Assist - system dbający o jakość parzonej kawy
• opcjonalnie możliwość dołączenia stacji syropowej
• bogaty wybór dodatkowych akcesoriów, takich jak:
lodówki nablatowe, podblatowe, podgrzewacze do filiżanek,
podajnik na kubki, stacje mobilne
• ponad 40 pozycji menu
• dozownik do czekolady w zależności od konfiguracji
• opcjonalne ręczne spienianie i podgrzewanie mleka
• możliwość zamontowania powiększonych pojemników
na kawę i czekoladę
• wersja na zbiornik na wodę lub na stałe podłączenie do sieci wodnej

WMF lodówka
03.9190.0001

3,5 l

735 euro *

03.9192.6011

6,5 l, z półką na filiżanki

1395 euro *

Lodówka 3,5L

Lodówka 6,5L

zakres temperatur: 2-8°C
wymiar: 228 x 469 x 334 mm
waga: 13,5 kg
moc: 0,08 kW

zakres temperatur: 2-6°C
wymiar: 231 x 534 x 350 mm
masa: 16,5 kg
moc: 0,08 kW

* Płatność w PLN wg kursu sprzedaży z tabeli C NBP z dnia poprzedzającego dzień
wystawienia faktury.

9

młynki do kawy
Fiorenzato młynek do kawy
F64E
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Fiorenzato młynek do kawy
2499 zł

F64 EVO

2560 zł

Fiorenzato młynek do kawy F64E

Fiorenzato młynek do kawy F64 EVO

płaskie żarna o średnicy 64 mm wykonane z hartowanej stali
moc: 350 W/230 V
prędkość: 1350 obr./min. (RPM)
wymiary: 61,5 x 23 x 27 cm
waga: 14 kg

płaskie żarna o średnicy 64 mm wykonane z hartowanej stali
moc: 350 W/230 V
prędkość: 1350 obr./min. (RPM)
wymiary: 61,5 x 23 x 27 cm
waga: 14 kg

Parametry techniczne:

Parametry techniczne:

• wysokiej klasy młynek do kawy
• czasowy program regulacji dozy
• czułość dozownika 0,1 sekundy
• płynna regulacja grubości mielenia kawy

• wysokiej klasy młynek do kawy
• czasowy program regulacji dozy
• czułość dozownika 0,1 sekundy
• płynna regulacja grubości mielenia kawy
• system chłodzenia żaren
• duża wydajność i stabilność mielonej kawy
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kawa

Intercontinental
ETNO Intercontinental 1 kg
INTER1000LF

Nazwa: Intercontinental
Profil palenia: Medium
Kraj: Etiopia/Brazylia/Kolumbia
Skład: Djimmah/Cerrado/Colombia Medellin
Odmiana botaniczna: Heirloom/Bourbon
Wysokość upraw: 1300-2000 m n.p.m.
Obróbka ziarna: Natural/Washed
Smak/aromat: orzechy, czekolada
Metoda przygotowywania:
• do ekspresu kolbowego
• do ekspresów automatycznych i kawiarek
Mieszanka kaw z dwóch różnych kontynentów, Afryki i Ameryki
Południowej. Słodycz brazylijskich ziaren równoważy owocowość
etiopskich, a charakterystyczną nutę cynamonową nadają ziarna
kolumbijskie.

Kawa
CAFE Etno Cafe to polski koncept kawowy,
którego sercem jest własna, rzemieślnicza
palarnia kawy, dopełnieniem browar kawowy
i własne kawiarnie. Palarnia kawy Etno Cafe,
od której wszystko się zaczęło, powstała
w 2013 roku.
To wyjątkowe miejsce na kawowej mapie
Polski, żyją tutaj w symbiozie bardziej cytrusowe w charakterze ziarna etiopskiej kawy,
delikatniejsze odmiany brazylijskie oraz pełne
aromatów ziarna kolumbijskie. To właśnie
tu, we Wrocławiu, roaster Krzysiek i Krzysiek
(to nie błąd, jest ich dwóch) dokonują cudu
przemienienia zielonego ziarna w odpowiednio paloną kawę.
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Część z nich trafia od razu do paczek Etno
Cafe lub Wroasters, kolejne do browaru
kawowego, gdzie w tankach macerowana

jest kawa, tzw. Cold Brew Coffee.
Kawa Etno Cafe to 100% Arabika, szacunek
do dobrego ziarna i dbałość o produkt
od początku do końca.
Kawa nie kończy się na dobrym ziarnie,
tu dopiero cała przygoda się zaczyna, dlatego
w Etno Cafe poszli o krok dalej - otworzyli
własne kawiarnie.
Kawiarnie Etno Cafe to miejsca w których
Etno dzieli się tym, co ma najlepsze
Istnieje już 16 kawiarni w kilku miastach Polski.
Etno Café to polski koncept kawiarniany,
gdzie przy autentycznym smaku świeżo palonej kawy, goście mogą odpocząć od zgiełku
pędzącego miasta i wrócić do samych siebie.
To miejsca, które powstały

77,24 zł

z potrzeby serca, gdzie podawana jest kawa
samodzielnie wypalona, zmielona i zaparzona.
Dopełnienie stanowią rzemieślnicze ciasta,
autorskie desery i sezonowe menu śniadaniowo - lunchowe.
Cold Brew Coffee, owoc pracy browaru kawowego.
Tuż obok palarni powstaje kawa macerowana, czyli taka, do której powstania nie została
użyta ani kropla ciepłej wody. Tym samym
stworzono coś unikalnego na polskim rynku
- butelkowane Cold Brew Coffee, która ilością
kofeiny bije na głowę espresso i stanowi zdrową alternatywę dla energetyka.
W Etno Cafe poszli o krok dalej, dopieszczając podniebienia, stworzone zostały wersje
smakowe - pomarańcza i jabłko.

Yellow Bourbon
ETNO Yellow Bourbon 1kg
YELBOU250LF

88,62 zł

Nazwa: Yellow Bourbon
Kraj: Brazylia
Region: South of Minas
Wysokość upraw: 1150-1350 m n.p.m.
Odmiana botaniczna: Yellow Bourbon
Obróbka ziarna: pulped natural
Smak/aromat: migdał, cytrusy, miód, masło orzechowe
Metoda przygotowywania:
• do ekspresu kolbowego
• do ekspresów automatycznych i kawiarek
Ziarno obrabiane metodą honey process, czyli taką, która łączy
elementy dwóch rodzajów obróbki, natural i washed. W smaku
wyczuwalna słodycz migdała, miodu i masła orzechowego,
przełamana delikatną cierpkością cytrusów.
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akcesoria
kawa

|

Perla Nera
Moka

Odkryj nową ofertę MONIN: pierwsze takie rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie do dekoracji kaw latte.
Łatwa w użyciu kolekcja pisaków LATTE ART. MONIN w dwóch wariantach smakowych zmieni każdego baristę – miłośnika kawy w czarodzieja.
Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeobrazi on tradycyjne kawy w atrakcyjne aplikacje napojów.

Kawa Perla Nera
PERLA
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60 zł

zbalansowany
blend

PERLA NERA MOKA to idealna równowaga pomiędzy Robustą i Arabicą Brazil Alta Magiana.
Ziarno pochodzące z indyjskich plantacji nadaje tej mieszance aromat przypraw i ciemnej czekolady, co daje espresso
pełne smaku i aromatu.

Latte Art CARAMEL 0,150 l
Pisak Latte Art karmelowy
921001

Latte Art COCOA 0,150 l
Pisak Latte Art kakaowy
19,90 zł

921002

Pióro do Latte Art
19,90 zł

990039

40 zł
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10330

110M

10329

APS dzbanek do spieniania mleka
41 zł

0,6 l

10328

27 zł

0,35 l

PINTINOX dzbanek do spieniania mleka

PINTINOX dzbanek do spieniania mleka

PINTINOX dzbanek do spieniania mleka

50957310

50957306

50957303

1l

146,90 zł

MOTTA tamper
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APS dzbanek do spieniania mleka
55 zł

0,8 l

akcesoria dla baristy

APS dzbanek do spieniania mleka

MOTTA guma do tampera
ø 58 mm

105,69 zł

8350

118,80 zł

0,6 l

MOTTA obijak do fusów
43,56 zł

8250

ø 165 mm

0,33 l

68,30 zł

MOTTA pędzel do czyszczenia
190 zł

P01

ø 30 mm

13,01 zł
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akcesoria dla baristy
Quattro Stagioni słoik bez pokrywki
3.57750

250 ml

1,98 zł

DOBIERZ NAKRĘTKĘ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

Kilner słoik młynek
18

25.785

500 ml

Nakrętka z tablicą do pisania

Nakrętka na cynamon/cukier puder

8.80220

8.80200

10,05 zł

Nakrętka na przyprawy
137,40 zł

8.80230

12,10 zł

Nakrętka z tarką
12,10 zł

8.80210

8,90 zł
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AKCESORIA DO KAWY

Robert Welch Designs to rodzinna firma założona przez Roberta Welcha w 1955 r., która
znajduje się w miejscowości Chipping Campden w rejonie Cotswolds. Robert Welch zaczynał
jako projektant przemysłowy, uruchamiając swój warsztat w Chipping Campden, a następnie
otworzył sklep, w którym sprzedawał własne projekty. W ciągu ostatnich piętnastu lat jego
rodzina - Rupert Welch i Alice Welch (pełniący funkcję dyrektorów) rozszerzyła działalność,
oferując klientom z branży turystyczno-hotelarskiej wielokrotnie nagradzane kolekcje sztućców
i akcesoriów stołowych, które cieszą się międzynarodowym uznaniem.

DRIFT taca 36 x 32 x 4 cm
5977RW005
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DRIFT patera 42 x 24 cm
244,80 zł

5977RW014

DRIFT cukiernica 300 ml
1053,70 zł

5977RW012

DRIFT cukiernica 150 ml
172,30 zł

DRIFT dzbanek na herbatę 900 ml

DRIFT dzbanek na herbatę 450 ml

DRIFT dzbanek na mleko 300 ml

5977RW010

5977RW009

5977RW016

501,60 zł

386,70 zł

5977RW011

143 zł

DRIFT dzbanek na mleko 150 ml
224 zł

5977RW015

193,10 zł
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AKCESORIA DO KAWY
WINDRUSH świecznik 16 x 12 cm

HELIX świecznik 10,5 x 8 cm

6013RW080

6014RW102

411,40 zł

ARDEN świecznik 15,3 x 10,8 cm
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5992RW099

248 zł

152,30 zł

HELIX świecznik 22,8 x 15,9 cm

MOLTON świecznik 29 x 9 cm

6014RW082

6003RW085

323,10 zł

533,90 zł

ARDEN świecznik 20,4 x 10,8 cm

ARDEN świecznik 25,4 x 10,8 cm

5992RW100

5992RW084

280,10 zł

312,10 zł
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sztućce
|
akcesoria
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Kingham

Malvern

grubość 3,5 mm

grubość 3,5 mm

Sztućce Kingham wyróżnia prosty i elegancki kształt oraz
współczesna klasyczna estetyka. Kolekcja Kingham jest odpowiednia
zarówno do codziennego użytkowania jak i na specjalne okazje.

Inspirowana naturą, kolekcja Malvern charakteryzuje się delikatnymi
konturami, które rozszerzają się ku łagodnie zaokrąglonemu dołowi.
Każdy element został zaprojektowany, by swoim kształtem i wagą był
wyraźnie wyczuwalny w dłoni i doskonale prezentował się na stole.

KINGHAM łyżeczka do kawy

KINGHAM łyżeczka do herbaty

KINGHAM łyżeczka do ice-tea

KINGHAM widelczyk do deserów

5974SX005

5974SX007

5970SX006

5970SX027

105 mm

133 mm

210 mm

150 mm

6,60 zł

8 zł

18,80 zł

20,70 zł

MALVERN łyżeczka do kawy

MALVERN łyżeczka do herbaty

MALVERN łyżeczka do ice-tea

MALVERN widelczyk do deserów

5971SX005

5971SX007

5971SX006

5971SX068

104 mm

137 mm

205 mm

162 mm

6,60 zł

8 zł

15,20 zł

15,10 zł

25

sztućce
|
akcesoria

TREND

26

HEPP plasuje się wśród najważniejszych dostawców w dziedzinie
zastawy stołowej i mając na względzie szeroką gamę produktów,
jest niekwestionowanym liderem na rynku.
W ofercie firmy znajdują się setki artykułów charakteryzujących się
bardzo nowoczesnym designem: od sztućców przez dzbanki do kawy
do podgrzewaczy i systemów dystrybucji żywności. Od 1863 marka
HEPP obecna jest w tzw. eleganckiej gastronomii i hotelach typu
business.

TREND łyżeczka do kawy

TREND łyżeczka do herbaty

TREND łyżeczka do ice-tea

TREND widelczyk do deserów

06.0047.1110

06.0047.1100

06.0047.1210

06.0047.1750

118 mm/12 szt

139 mm/12 szt

190 mm/12 szt

142 mm/12 szt

4,10 zł

4,80 zł

7,10 zł

7,10 zł

BOLOGNA łyżeczka do kawy

BOLOGNA łyżeczka do herbaty

BOLOGNA łyżeczka do ice-tea

BOLOGNA widelczyk do deserów

157000B000380

157000B000375

157000B000400

157000B000390

129 mm/12 szt

145 mm/12 szt

196 mm/12 szt

150 mm/12 szt

1,68 zł

1,75 zł

2,26 zł

1,87 zł

BOLOGNA
Sztućce Amefa można spotkać na stołach całego świata już od 1931 roku.
Amefa zdobyła silną międzynarodową reputację i doświadczenie w
produkcji sztućców, noży kuchennych i innych artykułów ze stali
nierdzewnej. Oferuje różnorodną gamę modeli ze stali 18/10, 18/0
od form klasycznych do nowoczesnych. Wysokie standardy jakości
produktów gwarantują ich maksymalną długotrwałość
i wytrzymałość. Sztućce firmy Amefa sprawią, że codzienna radość
z dobrego jedzenia będzie jeszcze większa.
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chemia
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CAMBRO Coldfest
pojemik chłodzący GN1/6

CAMBRO zasobnik
5412CBP

13 x 30,5 x 11 cm

29 zł

1,4 l

CAMBRO Coldfest
pojemik chłodzący
84 zł

CFR18

109 zł

1,6 l, ø 17 cm

92 zł

CAMBRO szczypce łyżeczkowate
z poliwęglanu czarne

CAMBRO szczypce płaskie
z poliwęglanu czarne

CAMBRO pompka z dyszą
do kontrolowania wydawania
CFPFRC10

66CF

akcesoria

Dostępny także
kolor czarny

6TGS

15 cm

8 zł

TG6

15 cm

8 zł

9TGS

23 cm

13 zł

TG9

23 cm

13 zł

12TGS

30,5 cm

19 zł

CAMBRO szczypce płaskie
z poliwęglanu
TGG9MD

110
czarny
28

24 cm

10 zł

135
przeźroczysty

782
czerwony

785
biały

784
żółty

781
niebieski

780
zielony

783
szary

PULY CAFF Plus
proszek do czyszczenia
ekspresów kolbowych
8000733004032

10,80 zł

PULY MILK Plus
płyn do czyszczenia
dyszy z mleka 1 l
8000733004766

13,80 zł

PULY GRIND Crystals
kryształki czyszczące
do młynka
8000733002052

3,60 zł
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white

187

7688

115

4725

564

7659

2032

Filiżanki Club House

GARDENIA

GARDENIA kolory:

GARDENIA filiżanka ze spodkiem
CH22-0B

65 ml /6/48

130

8,60 zł

576

cool grey 9

GARDENIA

30

GARDENIA filiżanka ze spodkiem

GARDENIA filiżanka ze spodkiem

CH22LT-0B

CH22LLT-0B 300 ml /6/36 18,10 zł

225 ml /6/48

13,60 zł

31

Filiżanki Club House

GIACINTO
GIACINTO filiżanka ze spodkiem
MJ01-0B

65 ml /6/48

GIACINTO filiżanka ze spodkiem
8,60 zł

MJ01L-0B

220 ml /6/48

13,60 zł

GIACINTO

GIACINTO filiżanka ze spodkiem
32

MJ01LL-0B

305 ml /6/36

18,10 zł
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Filiżanki Club House

ROSA

ROSA
ROSA filiżanka ze spodkiem
CH68-0H

czarna 75 ml /6/48

12,80 zł

ROSA filiżanka ze spodkiem
CH08L-0H

czarna 165 ml /6/48

19,20 zł

ROSA filiżanka ze spodkiem
34

CH08LL-0H czarna 300 ml /6/48 24,60 zł
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szklaneczki
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Szklaneczki

Caffeino szklanka 85 ml

Caffeino szklanka 85 ml

3.21.370 zestaw 6 x 6 sztuk 187,20 zł

3.21.729 zestaw 6 x 6 sztuk 158,40 zł

Shetland szklanka 90 ml
C8222

12 szt

3,07 zł
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porcelana cs nectar

Nectar
NECTAR filiżanka 350 ml
L9606

NECTAR filiżanka 220 ml
29,12 zł

NECTAR dzbanek 400 ml
L9619

38

Niepowtarzalna linia Nectar by Chef & Sommelier odzwierciedla idealny balans między
elegancją a nowoczesnością. Każdy element był dokładnie dopracowywany tak, aby powstała
najbardziej ekspercka kolekcja dostępna na rynku. Pojemności przeznaczone do różnych
rodzajów kawy, zaokrąglone krawędzie podtrzymujące piankę i grube ścianki utrzymujące
temperaturę dopełnione zostały ergonomicznymi uchwytami.

NECTAR filiżanka 80 ml
18,84 zł

NECTAR spodek 160 mm
64,01 zł

NECTAR pokrywka do dzbanka
L9623

L9605

L9617

do L9606, L9605

L9624

14,95 zł

NECTAR spodek 120 mm
12,48 zł

NECTAR mlecznik 120 ml
9,14 zł

L9603

L9616

do L9603

10,61 zł

NECTAR cukiernica
42,75 zł

L9618

58,98 zł
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CRAFT WHITE filiżanka

CRAFT TERRACOTTA filiżanka

CRAFT GREEN filiżanka

11300152

340 ml/12 szt. 36,70 zł

11550152

340 ml/12 szt.

36,70 zł

11330152

340 ml/12 szt.

36,70 zł

11310152

340 ml/12 szt.

36,70 zł

11300189

227 ml/12 szt.

25,10 zł

11550189

227 ml/12 szt.

25,10 zł

11330189

227 ml/12 szt.

25,10 zł

11310189

227 ml/12 szt.

25,10 zł

* 11300190 85 ml/12 szt.

18,90 zł

11550190

85 ml/12 szt.

18,90 zł

11330190

85 ml/12 szt.

18,90 zł

11310190

85 ml/12 szt.

18,90 zł

CRAFT BLUE spodek

CRAFT WHITE spodek

CRAFT TERRACOTTA spodek

CRAFT GREEN spodek

11300225

165 mm/12 szt. 23,30 zł

11550225 165 mm/12 szt. 23,30 zł

11330225 165 mm/12 szt. 23,30 zł

11310225

* 11300165 117,5 mm/12 szt. 14,70 zł

11550165 117,5 mm/12 szt. 14,70 zł

11330165 117,5 mm/12 szt. 14,70 zł

11310165 117,5 mm/12 szt. 14,70 zł

CRAFT BLUE kubek

CRAFT WHITE kubek

porcelana steelite craft

CRAFT BLUE filiżanka

165 mm/12 szt. 23,30 zł

11300591

340 ml/24 szt.

43,90 zł

11550591

340 ml/24 szt.

43,90 zł

11300592

285 ml/24 szt.

40,20 zł

11550592

285 ml/24 szt.

40,20 zł

CRAFT
40

Craft inspirowany jest ręcznie wykonywaną zastawą stołową, którą tworzyły przez setki lat
pokolenia garncarzy. Linia uosabia piękno ręcznie malowanych i nakrapianych wzorów.
Dzięki temu każdy talerz, filiżanka czy kubek są jedyne w swoim rodzaju.
Talerze są obustronnie szkliwione, a dodatek aluminy sprawia, że Steelite gwarantuje dożywotnią
gwarancję na wyszczerbienia brzegów.

CRAFT TERRACOTTA kubek

CRAFT GREEN kubek

11330591

340 ml/24 szt.

43,90 zł

11310591

340 ml/24 szt.

43,90 zł

11330592

285 ml/24 szt.

40,20 zł

11310592

285 ml/24 szt.

40,20 zł
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porcelana steelite craft

CRAFT BLUE dzbanek na mleko

CRAFT WHITE dzbanek na mleko

CRAFT TERRACOTTA dzbanek na mleko

CRAFT GREEN dzbanek na mleko

11300387

11550387

11330387

11310387

142 ml/6 szt.

50,20 zł

50,20 zł

142 ml/6 szt.

50,20 zł

142 ml/6 szt.

50,20 zł

CRAFT BLUE talerz płytki Coupe

CRAFT WHITE talerz płytki Coupe

CRAFT TERRACOTTA talerz płytki Coupe

CRAFT GREEN talerz płytki Coupe

11300565

300 mm/6 szt. 67,50 zł

11550565

300 mm/6 szt. 67,50 zł

11330565

300 mm/6 szt. 67,50 zł

11310565

300 mm/6 szt. 67,50 zł

11300566

252 mm/6 szt. 51,60 zł

11550566

252 mm/6 szt. 51,60 zł

11330566

252 mm/6 szt. 51,60 zł

11310566

252 mm/6 szt. 51,60 zł

CRAFT BLUE talerz płytki
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142 ml/6 szt.

CRAFT WHITE talerz płytki

CRAFT TERRACOTTA talerz płytki

CRAFT

CRAFT GREEN talerz płytki

11300520

305 mm/6 szt.

123 zł

11550520

305 mm/6 szt.

123 zł

11330520

305 mm/6 szt.

123 zł

11310520

305 mm/6 szt.

123 zł

11300521

250 mm/6 szt. 86,10 zł

11550521

250 mm/6 szt. 86,10 zł

11330521

250 mm/6 szt. 86,10 zł

11310521

250 mm/6 szt. 86,10 zł

CRAFT BLUE dzbanek na herbatę
11300367

425 ml/6 szt.

CRAFT WHITE dzbanek na herbatę
96 zł

11550367

425 ml/6 szt.

96 zł

CRAFT TERRACOTTA dzbanek na herbatę

CRAFT GREEN dzbanek na herbatę

11330367

11310367

425 ml/6 szt.

96 zł

425 ml/6 szt.

96 zł
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SIMPLICITY talerz Combi

SIMPLICITY kubek Quench

SIMPLICITY spodek

11010152

340 ml/12 szt. 16,60 zł

11010225

165 mm/12 szt. 12,00 zł

11010590

455 ml/6 szt.

22,80 zł

11010189

227 ml/12 szt.

12,70 zł

11010158

145 mm/12 szt.

8,90 zł

11010591

340 ml/6 szt.

19,20 zł

11010592

280 ml/6 szt.

18,20 zł

SIMPLICITY sitko do dzbanka na herbatę

SIMPLICITY dzbanek b/u

6475LY01

11010839

12 szt.

30,60 zł

70 ml/6 szt.

17,60 zł

11010360

279 mm/6 szt. 38,10 zł

SIMPLICITY cukiernica z pokrywką

SIMPLICITY dzbanek na herbatę

11010836

11010834

200 ml/6 szt.

45,70 zł

600 ml/6 szt.

porcelana steelite simplicitty

SIMPLICITY filiżanka Empire

62,70 zł

SIMPLICITY Harmony talerz płytki

44

Simplicity

SIMPLICITY pojemnik na cukier

TASTE Combi salaterka wysoka

11010389 105 x 70 mm/6 szt. 25,60 zł 11070558

600 ml/6 szt.

18,80 zł

11010812

270 mm/6 szt. 23,60 zł

11010813

255 mm/6 szt. 21,80 zł

11010814

230 mm/6 szt. 19,70 zł

11010815

202 mm/6 szt.

11010816

165 mm/6 szt. 13,30 zł

17,60 zł
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BLUE DAPPLE spodek

BLUE DAPPLE kubek Quench

1710X0019 350 ml/12 szt. 30,30 zł

1710X0042 150 mm/12 szt. 17,50 zł

17100592

1710X0020 285 ml/12 szt.

do X0020, X0019

29,10 zł

BLUE DAPPLE mlecznik b/u
1710X0031 85 ml/6 szt.

Blue Dapple
46

285 ml/6 szt.

BLUE DAPPLE talerz Combi
30,90 zł

BLUE DAPPLE cukiernica
32,30 zł

1710X0032 200 ml/6 szt.

17100360

279 mm/6 szt. 64,60 zł

porcelana steelite blue dapple

BLUE DAPPLE filiżanka

BLUE DAPPLE dzbanek
83,80 zł

1710X0027 350 ml/6 szt.

101,20 zł

BLUE DAPPLE talerz Coupe
17100544

280 mm/6 szt. 50,90 zł

17100566

252 mm/6 szt. 37,90 zł

17100543

230 mm/6 szt. 34,20 zł

17100567

202 mm/6 szt. 28,10 zł
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Brown Dapple
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BROWN DAPPLE spodek

BROWN DAPPLE kubek Quench

BROWN DAPPLE talerz Combi

1714X0019 350 ml/12 szt. 30,30 zł

1714X0042 150 mm/12 szt. 17,50 zł

17140592

17140360

1714X0020 285 ml/12 szt.

do X0020, X0019

29,10 zł

285 ml/6 szt.

BROWN DAPPLE mlecznik bez uchw.

BROWN DAPPLE cukiernica

1714X0031 85 ml/6 szt.

1714X0032 200 ml/6 szt.

32,30 zł

30,90 zł

279 mm/6 szt. 64,60 zł

porcelana steelite brown dapple

BROWN DAPPLE filiżanka

BROWN DAPPLE dzbanek
83,80 zł

1714X0027 350 ml/6 szt.

101,20 zł

BROWN DAPPLE talerz Coupe
17140544

280 mm/6 szt. 50,90 zł

17140566

252 mm/6 szt. 37,90 zł

17140543

230 mm/6 szt. 34,20 zł

17140567

202 mm/6 szt. 28,10 zł
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SCAPE talerz szary

1401X0068 202 mm/12 szt. 21,40 zł

1402X0068 202 mm/12 szt. 37,90 zł

SCAPE talerz biały

SCAPE talerz szary

1401X0062 250 mm/6 szt. 56,20 zł

1402X0062 250 mm/6 szt. 76,60 zł

SCAPE talerz biały

SCAPE talerz szary

1401X0065 285 mm/6 szt

38,10 zł

SCAPE kubek biały
50

1401X0080 340 ml/6 szt.

porcelana steelite Scape

SCAPE talerz biały

1402X0065 285 mm/6 szt. 67,50 zł

SCAPE kubek szary
24,60 zł

1402X0080

340 ml/6 szt.

39,10 zł
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CAMBRO taca Mykonos z grafiką

Tace antypoślizgowe

MY3800LOGOCAFE 38 cm 47 zł

CAMBRO taca Mykonos

52

Taca MY3800LOGOCAFE

CAMBRO taca Mykonos

48 zł

MY3646 36 x 46 cm

55 zł

Treadlite

CAMBRO taca Camtread

CAMBRO taca Treadlite

MY3800

38 cm

47 zł

1400CT

35,5 cm

39 zł

1400TL

35,5 cm

28 zł

MY4300

43 cm

57 zł

1600CT

40,5 cm

53 zł

1600TL

40,5 cm

38 zł

CAMBRO taca Mykonos

MY3343 33 x 43 cm

TACE CAMBRO

Camtread

Mykonos

MY2129

21 x 29 cm

CAMBRO taca Camtread
24 zł

1418CT

36 x 46 cm

CAMBRO taca Treadlite
59 zł

1418TL

36 x 46 cm

43 zł

Cechy

Mykonos

Cechy

Camtread

Treadlite

Antypoślizg

TAK

Antypoślizg

TAK

TAK

Nadaje się do zmywarek

mycie ręczne

Nadaje się do zmywarek

TAK

TAK - 1x dziennie

Sucha strefa

NIE

Sucha strefa

TAK

TAK

Odporność temperaturowa

-10 do +100°C

Odporność temperaturowa

-10 do +100°C

-10 do +80°C

Gwarancja

3 lata

Gwarancja

5 lat

1 rok

Materiał: laminat

Materiał: włókno szklane z szorstką gumą

Kolor:

Kolor:

E73
mahoń

E75
brzoza

E76
orzech

110
czarny

138
brązowy

53

tace cambro

Madeira

Capri

CAMBRO taca Capri
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CAMBRO taca Madeira

CAMBRO taca Capri

CA3343

33 x 43 cm

33 zł

CA3646

36 x 46 cm

36 zł

CA2129

21 x 29 cm

16 zł

MA2028

20 x 28 cm

MA2435

24 x 35 cm

17 zł

MA3343

33 x 43 cm

33 zł

27 zł

MA3646

36 x 46 cm

36 zł

Cechy

Capri

Cechy

MADEIRA

Antypoślizg

NIE

Antypoślizg

NIE

Nadaje się do zmywarek

TAK - 1x dziennie

Nadaje się do zmywarek

TAK - 1x dziennie

Sucha strefa

NIE

Sucha strefa

NIE

Odporność temperaturowa

-10 do +100C

Odporność temperaturowa

-10 do +100C

Gwarancja

3 lata

Gwarancja

3 lata

Materiał: laminat

Materiał: laminat, struktura drewna

Kolor:

Kolor:

E73
mahoń

E75
brzoza

E76
orzech

E82
granitowo-grafitowy

E84
venge

E86
jasny dąb

E87
brązowy dąb

E88
ciemny dąb

E89
E90
jasne drewno oliwne brązowe drewno
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EKSPOZYCJA - wyposażenie

Ekspozycja
wyposażenie witryn i lad
Zestaw 3 stojaków drewnianych
11606

40 x 20 x 33 cm

Super box wkład GN 1/1

Zestaw 3 stojaków drewnianych
588 zł

11607

40 x 40 x 33 cm

714 zł

SUPER BOX pojemnik drewniany GN1/1

Super box wkład GN 1/2

53 x 32 x 8,5 cm

122 zł

11617

53 x 26,5 x 8,5 cm

101 zł

SUPER BOX pojemnik drewniany GN1/2

11620

kolor: akacja, 55,5 x 35 x 10,5 cm

134zł

11621

kolor: akacja, 35 x 29 x 10,5 cm

83 zł

11626

kolor: czarny, 55,5 x 35 x 10,5 cm

134 zł

11627

kolor: czarny, 35 x 29 x 10,5 cm

83 zł

PLARON patera
EH 71 3432
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11616

STONE talerz
35,5 cm/3

116 zł

EH 79 7514

37cm /4

106 zł
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UTAH płyta melaminowa miedź GN1/2

UTAH płyta melaminowa miedź GN1/3

UH.11.08.16

UH.12.08.16

UH.13.08.16

4 szt./53 x 32,5 x 1,5 cm 306 zł

UTAH półmisek melaminowy miedź
UH.34.12.16

6 szt./34,5 x 25 3,5 cm

UTAH półmisek melaminowy miedź
187 zł

UH.26.11.16

6 szt./ø 26 cm

UTAH miska melaminowa miedź 3,2 l

UTAH miska melaminowa miedź 1,2 l

UH.26.09.17

UH.20.09.17

6 szt./ø 26,5 x 11,5 cm 168 zł

UTAH kubek melaminowy miedź
58

6 szt./32,5 x 26,5 x 1,5 cm 173 zł

UH.09.18.17

6 szt./340 ml

6 szt./ø 20 x 8,5 cm

UTAH półmisek melaminowy miedź
133 zł

UH.28.13.17

6 szt./ø 28,5 cm

UH.13.12.17 6 szt./32,5 x 17,6 x 3,5 cm 139 zł

UTAH miska melaminowa miedź 0,7 l
87 zł

UTAH taca melaminowa
37 zł

6 szt./32,5 x 17,6 x 1,5 cm 126 zł

EKSPOZYCJA - WYPOSAŻENIE

UTAH płyta melaminowa miedź GN1/1

UH.16.09.17

6 szt./ø 16 x 7 cm

62 zł

UTAH pokrywa do tacy melamina/poliwęglan
133 zł

LID.26.04.17

3 szt./ø 26,5 cm

100 zł
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LX.11.17.02

4 szt./53 x 32,5 x 17 cm

Podest metalowy wysoki GN 1/2
197 zł

Podest metalowy niski GN 1/1
LX.11.16.02

60

Podesty metalowe
luxor

4 szt./53 x 32,5 x 12 cm

4 szt./32,5 x 26,5 x 7 cm

4 szt./32,5 x 26,5 x 17 cm

Podest metalowy wysoki GN 1/3
173 zł

Podest metalowy niski GN 1/2
185 zł

Podest metalowy skośny GN 1/2
LX.12.18.02

LX.12.17.02

LX.12.16.02

4 szt./32,5 x 26,5 x 12 cm

LX.28.19.02

4 szt./28,5 x 7 cm

LX.13.17.02

4 szt./32,5 x 17,6 x 17 cm

136 zł

Podest metalowy niski GN 1/3
154 zł

Podest metalowy okrągły
166 zł

EKSPOZYCJA - WYPOSAŻENIE

Podest metalowy wysoki GN 1/1

LX.13.16.02

4 szt./32,5 x 17,6 x 12 cm

129 zł

Podest metalowy skośny GN 1/3
129 zł

LX.13.18.02

32,5 x 17,6 x 7 cm

136 zł
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68A416EL591 53 x 32,5 cm

CRAFT płyta GN 1/2 melamina

CRAFT płyta GN 1/3 melamina

CRAFT płyta GN 2/4 melamina

256 zł 68A416EL593 32,5 x 26,5 cm 139,40 zł 68A416EL595 32,5 x 17,6 cm 99,30 zł 68A416EL597 53 x 16,2 cm 145,80 zł

SLATE płyta GN1/1 melamina

SLATE płyta GN1/2 melamina

SLATE płyta GN 1/3 melamina

EKSPOZYCJA - WYPOSAŻENIE

CRAFT płyta GN 1/1 melamina

SLATE płyta GN 2/4 melamina

68A415EL591 53 x 32,5 cm 214,10 zł 68A415EL593 32,5 x 26,5 cm 117,10 zł 68A415EL595 32,5 x 17,6 cm 83,50 zł 68A415EL597 53 x 16,2 cm 122,80 zł

STEELITE stojaki na płyty
68A414EL612

wys. 9 cm

STEELITE stojaki na płyty
29,50 zł 68A414EL695 7,5 x 8,3 cm

APS pokrywa poliwęglanowa GN 1/1
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11042

53 x 32,5 x 9,5 cm

STEELITE stojaki na płyty
28,70 zł 68A414EL696 7,5 x 5,8 cm

APS pokrywa poliwęglanowa GN 1/2
113 zł

11041

32,5 x 26,5 x 9,5 cm

STEELITE stojaki na płyty
19,90 zł 68A414EL613 wys. 5,7 cm

20,40 zł

APS pokrywa poliwęglanowa GN 1/1 z rączką
80 zł

11026

54 x 33 x 20 cm

197 zł
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SHEER miska biała melaminowa
68A425EL589
68A425EL588
64

38 x 17,5 cm/3szt.
30 x 14 cm

SCOOP miska biała melaminowa

SHEER miska czarna melaminowa
187,90 zł
108,70 zł

68A425EL589
68A425EL588

38 x 17,5 cm/3szt.
30 x 14 cm

SCOOP miska czarna melaminowa

187,90 zł

68A421EL587

40,5 x 31,4 cm/1szt.

197,20 zł

68A421EL587

40,5 x 31,4 cm/1szt.

197,20 zł

108,70 zł

68A421EL586

35,5 x 27,5 cm/1szt.

140,60 zł

68A421EL586

35,5 x 27,5 cm/1szt.

140,60 zł

68A421EL585

30 x 23 cm/3 szt.

90,30 zł

68A421EL585

30 x 23 cm/3 szt.

90,30 zł
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EKSPOZYCJA - słoiki

Clip Top

Honey Pot
słoik z drewnianą łyżką 400 ml
25.887

9 x 10 cm/6 szt.

37,80 zł

CLIP TOP słoik 500 ml

CLIP TOP słoik 350 ml

25.490

25.495

11 x 13 cm/12 szt. 18,70 zł

9 x 10 cm/12 szt.

CLIP TOP słoik 125 ml
17,10 zł

25.496

8,5 x 7,1 cm/12 szt. 13,80 zł

CLIP TOP słoik 2 l

CLIP TOP słoik 1,5 l

CLIP TOP słoik 1 l

25.493

25.492

25.491

12 x 25,5 cm/6 szt. 27,60 zł

11 x 23 cm/12 szt. 23,60 zł

11 x 18 cm/12 szt.

21,10 zł

Universal

UNIVERSAL słoik 4 l
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25.743 19,5 x 24 cm/4 szt.

UNIVERSAL słoik 2 l
67,50 zł

25.742 15,5 x 19 cm/6 szt.

35,80 zł

UNIVERSAL słoik 0.85 l

UNIVERSAL słoik 0,5 l

25.741 12,5 x 14,8 cm/12 szt. 24,40 zł

25.740 11,5 x 11,5 cm/12 szt. 20,30 zł
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Quattro Stagioni słoik 320 ml
z pokrywką
68

3.54756P

12 szt.

Quattro Stagioni słoik 320ml
bez pokrywki
4,73 zł

3.54756

6 szt.

Quattro Stagioni słoik 200 ml
z pokrywką
3,50 zł

3.54757P

12 szt.

Quattro Stagioni słoik 200 ml
bez pokrywki
4,37 zł

3.54757

6 szt.

FIDO słoik 500 ml
3 zł

1.49210

FIDO słoik 350 ml
6 szt.

8,30 zł

1.41332

FIDO słoik 200 ml
6 szt.

7,80 zł

1.41360

FIDO słoik 125 ml
6 szt.

7 zł

1.41370

12 szt.

6,86 zł
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słoje na lemoniadę
KILNER słój z kranem 8 l
25.403

28 x 36,3 cm

KILNER podstawka pod słój

KILNER słój 5 l
126 zł

25.405

18,2 x 31,5 cm

77,20 zł

25.767

18,5 x 19 x 19 cm

26,80 zł

APS podstawka pod szklankę do słojów
SERAX słój z kranem 9 l
70

B0818113

20 x 50 cm

APS słój z kranem 7 l
411 zł

10855

20 x 30,5 cm

185 zł

10851

ø 9,5 cm, biała

25 zł

10853

ø 9,5 cm, czarna

25 zł

71

butelki
|
kufle
Quattro Stagioni kufel 750 ml z pokrywką
3.57769P

72

8 szt.

11 zł

Quattro Stagioni kufel 415 ml bez pokrywki

Quattro Stagioni pokrywka do słoików 415 ml

3.57768

8.94567

12 szt.

7,10 zł

2 szt.

Quattro Stagioni kufel 415 ml blue bez pokrywki

Quattro Stagioni kufel 415 ml z pokrywką z otworem

Quattro Stagioni lejek do słoików

3.57754

3.57768PO

8.97640

12 szt.

7,20 zł

Quattro Stagioni butelka
bez pokrywki
3.65642 400 ml/12 szt. 2,30 zł

Vintage Label butelka
z pokrywką
3.65642V 400 ml/6 szt. 5,80 zł

3.65641 200 ml/12 szt. 1,70 zł

3.65641V 200 ml/6 szt. 4,80 zł

12 szt.

12,50 zł

Quattro Stagioni butelka
400 ml z pokrywką z otworem
3.65642PO 12 szt. 9,20 zł

1 szt.

1,20 zł

6,70 zł

Quattro Stagioni butelka
400 ml z nakrętką na oliwę
3.65642MA 6 szt. 17,20 zł
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butelki
SWING butelka 1 l
3.14720

6 szt.

SWING butelka 0,5 l
7,30 zł

3.14740

12 szt.

SWING butelka 0,25 l
7,10 zł

3.14730

12 szt.

5,40 zł

OFFICINA1825 butelka
EMILIA butelka 1l
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6.66217

6 szt.

EMILIA butelka 0,5 l
10,90 zł

6.66216

12 szt.

EMILIA butelka 0,25 l
9,30 zł

6.66215

12 szt.

7,20 zł

5.40621

1,2 l/6 szt.

13,10 zł

5.40626

0,75 l/6 szt.

13 zł
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szklanki
BROADWAY szklanka 380ml
76

L7255

6/24 szt.

BROADWAY kieliszek 50ml
11,53 zł

L7253

6/24 szt

BROADWAY szklanka 280ml
6,41 zł

L7256

6/24 szt.

BROADWAY szklanka 300ml
9,14 zł

L7254

6/24 szt.

ESTE szklanka 490ml
9,14 zł

6.66228

6 szt.

ESTE szklanka 290ml
7,70 zł

6.66227

6 szt.

ESTE szklanka 400ml
5,70 zł

6.66226

6 szt.

ESTE szklanka 300ml
7,50 zł

6.66225

6 szt.

5,70 zł
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GRANITY szklanka 270 ml
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J2614

6/48 szt.

GRANITY szklanka 200ml
3,61 zł

J2611

6/24 szt.

GRANITY szklanka 310 ml
3,61 zł

J2605

6/24 szt.

GRANITY szklanka 200ml
4,52 zł

J2608

6/24 szt.

GRANITY kieliszek 45 ml
3,61 zł

4755

12/48 szt.

ROMANTIC szklanka 325ml
2,71 zł

3.87595

12 szt.

OFFICINA1825 szklanka 325ml
4,80 zł

5.40620

6 szt.

OFFICINA1825 szklanka 300ml
4,80 zł

5.40624

6 szt.

5,30 zł
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B4015102

LATINO szklanka 290ml
G3871

6/24 szt.

4 szt.

Dzbanki do herbaty

kubki
|
szklanki

SERAX dzbanek na herbatę 800 ml
128,40 zł

IRISH COFFEE szklanka 240ml
8,13 zł

37684

6/24 szt.

11,30 zł

SERAX dzbanek na herbatę 500 ml
B4015101

4 szt.

105,80 zł

VOLUTO spodek 14 cm
L3697

6/48 szt.

6,33 zł

SERAX dzbanek na herbatę 1000 ml
B4809057

VOLUTO kubek 400ml
80

L3696

6/24 szt.

VOLUTO kubek 320ml
5,42 zł

L3694

6/24 szt.

VOLUTO kubek 250ml
4,07 zł

L3693

6/24 szt.

VOLUTO filiżanka 220ml
3,61 zł

L3692

6/24 szt.

4 szt.

69,60 zł

SERAX dzbanek na herbatę 600 ml
3,61 zł

B4809056

6 szt.

69,30 zł
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dzbanki
ARC dzbanek

6/6 szt

28438

6 szt

13,73 zł

1,3 l, 6 szt

11,07 zł

E7255

1 l, 6 szt

8,86 zł

E7258

0,5 l, 6 szt

6,64 zł

CAMBRO dzbanek 0,95 l z poliwęglanu

CAMBRO dzbanek 1,4 l z poliwęglanu

CAMBRO dzbanek 1,8 l z poliwęglanu

CAMBRO dzbanek 1,8 l z poliwęglanu

P320CW

P480CW

P600CW

P60CW

51 zł

CAMBRO dzbanek 1,9 l
z pokrywą z poliwęglanu
PC64CW

66 zł

35 zł

42 zł

44 zł

CAMBRO dzbanek 1,8 l z poliwęglanu

CAMBRO dzbanek 1,8 l z poliwęglanu

CAMBRO dzbanek 1,9 l z poliwęglanu

27,91 zł

7058

12,40 zł

PL60CW

PE600CW

P64CW

17,72 zł

ROMANTIC dzbanek 1,9 l
236 x 106 mm
3.35942
6 szt

14,30 zł

CAMBRO dzbanek bez pokrywki 1 l
sztaplowany z poliwęglanu
P34CW
11 zł

TIVOLI dzbanek 2,3 l
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1,6 l, 6 szt

E7254

TIVOLI dzbanek 1,6 l

PICHET dzbanek 1,3 l
C0214

53061

6 szt

30 zł

30 zł

51 zł

CAMBRO pokrywa do dzbanka P34CW

APS dzbanek z tubą na owoce i lód 2.5L

APS dzbanek z tubą na lód 3L

P34LCW

10768

10770APS

5 zł

134 zł

97 zł
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pucharki do deserów
ALASKA pucharek 260 ml
2.23201 104 x 94 mm/6 szt.
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3,90 zł

FORTUNA pucharek 300 ml

YPSYLON pucharek 375 ml

1.91410 125 x 180 mm/6 szt. 10,90 zł

3.40750 130 x 90 mm/12 szt. 7,40 zł

GELATO pucharek 280 ml

PALMIER pucharek 370 ml

PALMIER pucharek 210 ml

JAZZED pucharek 410 ml

1.33990 100x 9166 mm/6 szt. 9,10 zł

58012 120 x 201 mm, 6/24 szt.20,33 zł

58010 127 x 100 mm, 6/24 szt. 11,75 zł

E5613 127 x 198 mm, 6/24 szt. 19,88 zł

SEYCHELLES pucharek 200 ml

ROMAN pucharek 210 ml

VERSATILE pucharek 120 ml

CHIQUIOTO pucharek 230 ml

34741 105 x 80 mm, 6/24 szt. 4,97 zł

57919 80 x 117 mm, 12/48 szt. 4,46 zł

H3951 98 x 90 mm, 16/24 szt. 4,34 zł

J4764

82 x 59 mm, 6 szt.

1,99 zł
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urządzenia barowe - Ceado

Dlaczego Ceado?
Profesjonaliści
Ceado to światowej klasy lider w zakresie profesjonalnych
sokowirówek i sprzętu do juicebarów. Maszyny produkowane są w całości w rodzinnej fabryce położonej
na północy Włoch pod bezpośrednim nadzorem
właścicieli.

Gotowe programy
Nie musisz płacić za specjalne szkolenia lub poświęcać
wielu godzin na zaprogramowanie blendera, aby zrobić
smoothie czy kawę mrożoną. Do dyspozycji masz
6 gotowych programów dla najpopularniejszych grup
napojów.

Dwa dzbanki w komplecie
Oferowane przez nas maszyny Ceado wyposażone są
w drugi dzbanek w cenie 1 gr. Na starcie pracujesz
efektywniej i nie ponosisz dodatkowych kosztów.
86
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CEADO blender 1.3 kW
programowalny wyciszony
B285

B283

Dzbanek 1,5 l
4999 zł

90318

645 zł

B285 to nowa programowalna i wyciszona maszyna skrywająca dużą
moc. Blender pozwala na kruszenie kostek lodu z kostkarki.
6 gotowych programów:
A 25 sek. Shake D 20 sek. Coffee
B 32 sek. Coctail E 25 sek. Smoothie
C 42 sek. Frozen F 45 sek. Smoothie
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prędkość: 6000/28000 obr./min.
wymiary: 18,5 x 21 x 47 cm
waga: 8 kg
zasilanie: 220-240V • 50-60 Hz
moc: 1300 W
gwarancja: 2 lata

CEADO blender 1.3 kW
programowalny
B283

B280

Dzbanek 1,5 l
3999 zł

90318

Dzbanek 1,5 l

CEADO blender 1.3 kW
645 zł

B280

B185

2599 zł

90318

Dzbanek 1,5 l

CEADO blender 0,9 kW
645 zł

B185

urządzenia barowe - Ceado

urządzenia barowe - Ceado

B285

1399 zł

90312

430 zł

B283 jest jeszcze bardziej sprytny i wszechstronny niż blendery
dotąd funkcjonujące na rynku. Oferuje możliwość programowania.
Poza trybem manualnym oferuje 6 gotowych i wgranych programów,
można też przeprogramować go według uznania. Blender pozwala
na kruszenie kostek lodu z kostkarki.

Model ten został całkowicie przeprojektowany aby osiągać perfekcyjny
blend nawet podczas intensywnego użytkowania. Silnik o mocy
1300 W (1.8 KM) kontrolowany jest przez nowy panel sterujący.
Blender pozwala na kruszenie kostek lodu z kostkarki.

Całkowicie na nowo zaprojektowany blender B185 jest idealny
do tworzenia koktajli i smoothies. Kształt dzbanka o pojemności 1.5 l
zmniejsza czas pracy, a nowy panel sterujący ułatwia sterowanie.
Blender posiada metalowe sprzęgło i moc pozwalającą kruszyć kostki
lodu z kostkarki.

prędkość: 6000/28000 obr./min.
wymiary: 21 x 18 x 42 cm
waga: 6 kg
zasilanie: 220-240V • 50-60 Hz
moc: 1300 W
gwarancja: 2 lata

prędkość: 6000/28000 obr./min.
wymiary: 21 x 18 x 42 cm
waga: 6 kg
zasilanie: 220-240V • 50-60 Hz
moc: 1300 W
gwarancja: 2 lata

prędkość: 6000/28000 obr./min.
wymiary: 220 x 20 x 46 cm
waga: 4,6 kg
zasilanie: 220-240V • 50-60 Hz
moc: 900 W
gwarancja: 2 lata
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ES500

Wyciskarka do soków
CP150

Sokowirówka
7585 zł

Wynikiem przez lata zdobywanej przez firmę Ceado, specjalizującą się
w wyciskarkach i sokowirówkach, wiedzy jest solidna, innowacyjna
i kompaktowa wyciskarka wolnoobrotowa CP150.
Innowacyjna, niezapychająca się siatka w połączeniu z najsilniejszym
jak do tej pory silnikiem w tego typu urządzeniach, sprawia
że wyciskarka wolnoobrotowa doskonale sprawdzi się w pracy ciągłej.
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otwór wsadowy: 60 mm
prędkość: 70 obr./min.
wymiary: 18 x 40 x 46,5 cm
zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz; 400 W
gwarancja: 2 lata

ES700

ES500

urządzenia barowe - Ceado

CP150

Sokowirówka
4679 zł

ES700

6879 zł

Sokowirówka nie tylko kompaktowa i lekka, ale także funkcjonalna
oraz niezwykle cicha. Idealna do ekstrakcji świeżych soków z owoców
i warzyw przy automatycznym wyrzucaniu pulpy.
Doskonałe rozwiązanie dla kawiarni, juicebarów i hoteli na bufet
śniadaniowy.

Najnowsza generacja najlepszych sokowirówek z automatycznym
usuwaniem pulpy. Jedyna na rynku z podwójnym wsadem. 2 litry
soku tylko w 1 minutę. Sprawdzona i cicha, idealne rozwiązanie dla
dużych juicebarów, kawiarni i hoteli na bufet śniadaniowy.

otwór wsadowy: 75 mm
prędkość: 3 000 obr./min.
wydajność: 0,69 - 0,8 l / kg owoców lub warzyw
wymiary: 38 x 51 x 24 cm
pojemnik na odpady: 7 l
waga: 17 kg
zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz, 700 W
gwarancja: 2 lata

otwory wsadowe: 50 mm i 75 mm
prędkość: 3 000 obr./min.
wydajność: 0,69 - 0,8 l / kg owoców lub warzyw
wymiary: 44 x 51 x 28 cm
pojemnik na odpady: 9,5 l
waga: 20,5 kg
zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz; 800 W
gwarancja: 2 lata
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S98

Wyciskarka do cytrusów
SL98

92

V90

S98

Mikser M98

Kruszarka do lodu V90

Wyciskarka do cytrusów
2532 zł

M98

1730 zł

Jedna z najbardziej popularnych wyciskarek na rynku.
Idealne rozwiązanie dla juicebarów, kawiarni i hoteli na bufet
śniadaniowy. Maksimum wydajności minimum siły. Obudowa nie jest
malowana dzięki czemu farba nie odpryskuje podczas użytkowania.

Wyciskarka, która nigdy Cię nie zawiedzie. Idealna do serwowania
Twoim klientom najwyższej klasy świeżo wyciśniętego soku.
Obudowa jest metalowa, co niweluje problem odprysków
i przebarwień.

moc: 300 W
prędkość: 1400 obr./min.
wymiary: 23 x 35 x 20 cm
waga: 9,8 kg
zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
gwarancja: 2 lata

moc: 250 W
prędkość: 1400 obr./min.
wymiary: 24 x 20 x 37 cm
waga: 7,8 kg
zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
gwarancja: 2 lata

V90

1990 zł

Pierwsza pionowa kruszarka do użytku profesjonalnego. Dzięki
opatentowanemu systemowi kruszenia lodu V90 może wydać 2
kg lodu w minutę. Może być wykorzystywana bezpośrednio przy
serwowaniu każdego koktajlu osobno. Wysoka prędkość (900 obr./
min.) w połączeniu z ostrzami ze stali nierdzewnej pozwala kruszarce
przygotować lód idealny dla np. Mojito..
wydajność: kruszy 2kg/min.
moc: 150 W
prędkość: 900 obr./min.
wymiary: 23 x 46 x 21 cm
zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
waga: 5 kg
gwarancja: 2 lata

urządzenia barowe - Ceado

urządzenia barowe - Ceado

SL98

M98

1157 zł

Profesjonalny, pojedynczy mikser z metalowym pojemnikiem 0,9 l jest
idealny do przygotowania frappe na bazie mleka i lodów, jak również
do przygotowania milk shaków.

obroty: 15 000 obr./min.
moc: 0,9 kW
wymiary: 18 x 48,5 x 21 cm
zasilanie: – 220-240 V, 50-60 Hz
waga: 4,3 kg
gwarancja: 2 lata
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The Quiet One blender wolnostojący

Dzbanek Advance

50031

15978

2 495 USD *

1,8 l

Touch & Go 2 Blending Station®

Dzbanek Advance

Touch & Go 2 blender
215 USD *

42010

urządzenia barowe - vitamix

The Quiet One®

1 995 USD *

15981

1,8 l

215 USD *

6 przycisków sterujących 34 zoptymalizowanymi programami ułatwia
równomierne miksowanie – możliwość programowania przez komputer.
Nawet 4-krotnie cichszy od blenderów konkurencyjnych firm dzięki
zastosowaniu zaawansowanej technologii tłumienia drgań, która pozwala sporządzić wysokiej jakości napoje w spokojnej atmosferze.

34 zoptymalizowane programy gwarantują spójny, łatwy i szybki
proces przygotowywania napojów. Możliwość programowania przez
komputer. Pojemnik Advance zaprojektowany specjalnie dla sieci
Starbucks zapewnia szybkie i wygodne nalewania napojów.

moc: 3KM/1,3kW
waga: 9,1 kg
wymiary: 45,7 x 21,6 x 27,2 cm
gwarancja: 3 lata

moc: 2KM/1,3kW
waga: 8,4 kg
wymiary: 38,1 x 22,9 x 26,7 cm
wys. z otwartą pokrywą: 69,1 cm
możliwość wbudowania w blat
gwarancja: 3 lata

* Płatność w PLN wg kursu sprzedaży z tabeli C NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
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Drink Machine Two-Speed®

Mix’n Machine®

Rinse-O-Matic®

urządzenia barowe - vitamix

urządzenia barowe - vitamix

Barboss Advance®

Dzbanek Advance
15981
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1,8 l

215 USD *

Vitamix Barboss Advance blender

Dzbanek standardowy

Drink Machine Two-Speed blender

Dzbanek standardowy

Mikser Mix’n Machine

10197

15506

10011V

15506

25022

1 145 USD *

1,4 l

215 USD *

945 USD *

1,4 l

215 USD *

Rinse-O-Matic®
1 595 USD *

1446

345 USD *

Blender zoptymalizowany pod kątem cichego działania i doskonałych
osiągów. Programy pracy wykluczają pracę na oko dzięki czemu
uzyskujemy doskonały produkt za każdym razem. Sześć gotowych
programów, możliwość programowania.

Dzięki dwóm prędkościom pracy urządzenie umożliwia przygotowanie doskonałych i smacznych napojów takich jak kawa
mrożona, owocowe napoje smoothie, granity, shake i wiele innych.

zestaw: Blender wolnostojący Mix’n Machine ze stałym mieszadłem
do lodów typu soft

zestaw: urzadzenie do przemywania pojemników do blenderów
Rinse-o-matic, podstawa, 1 dodatkowa głowica spryskująca, złączka Y,
adaptery kranowe, instrukcja.

moc szczytowa: 2KM - 1kW
waga: 5,5 kg
wymiary: 44,9 x 20,3 x 22,9 cm
gwarancja: 3 lata

moc: 2KM
waga: 5,5 kg
wymiary: 43,9 x 20,3 x 22,9 cm
gwarancja: 3 lata

prędkość: 3440 obr./min. bez obciążenia
waga: 11,4 kg
wymiary: 61 x 25,4 x 21 cm
gwarancja: 3 lata

waga: 0,75 kg
wymiary: 34,5 x 14 x 14 cm
gwarancja: 1 rok

* Płatność w PLN wg kursu sprzedaży z tabeli C NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

* Płatność w PLN wg kursu sprzedaży z tabeli C NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
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monin - syropy
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908045
cytrynowy
23,90 zł

908035
zielona
mięta
23,90 zł

908037
Grenadine
23,90 zł

908091
guma
cukrowa
23,90 zł

908070
trzcinowy
23,90 zł

908001
migdałowy
26,90 zł

908086
anyżkowy
26,90 zł

908009
curacao
blue
26,90 zł

908011
guma
balonowa
26,90 zł

908088
ciasteczka
maślane
26,90 zł

908089
słodka
truskawka
26,90 zł

908013
karmelowy
26,90 zł

908022
kokosowy
26,90 zł

908030
biała
mięta
26,90 zł

908031
imbirowy
26,90 zł

908034
zielony
banan
26,90 zł

908047
zielona
limonka
26,90 zł

908060
brzoskwiniowy
26,90 zł

908067
pistacjowy
26,90 zł

908073
różany
26,90 zł

908084
biała
czekolada
26,90 zł

908085
bananowy
26,90 zł

908002
Amaretto
29,90 zł

908087
jabłkowy
29,90 zł

908003
szarlotka
29,90 zł

908004
morelowy
29,90 zł

908005
bazylia
29,90 zł

908006
jeżynowy
29,90 zł

908007
czarna
porzeczka
29,90 zł

908012
wiśnia
czekolada
29,90 zł

908008
czerwona
pomarańcza
29,90 zł

908010
jagodowy
29,90 zł

908108
brownie
29,90 zł

908014
kardamon
29,90 zł

908015
rumowy
29,90 zł

908111
herbaciany
29,90 zł

908016
wiśniowy
29,90 zł

908068
mirabelka
29,90 zł

908017
kasztanowy
29,90 zł

908019
czekolada
29,90 zł

908020
ciasteczka
czekolada
29,90 zł

908018
czekolada
mięta
29,90 zł

908021
cynamon
29,90 zł

908023
kawowy
29,90 zł

908090
wata
cukrowa
29,90 zł

908024
żurawinowy
29,90 zł

908025
creme
brulee
29,90 zł

908026
ogórkowy
29,90 zł

908027
pomarańcza
biała
29,90 zł

908116
donut
29,90 zł

908092
kw. czarnego
bzu
29,90 zł

908098
estragonowy
29,90 zł
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908109
Tiki
29,90 zł

908029
francuska
wanilia
29,90 zł

908099
jałowcowy
29,90 zł

908032
piernikowy
29,90 zł

908093
grejpfrutowy
29,90 zł

908033
zielone
jabłko
29,90 zł

908036
zielona
herbata
29,90 zł

908038
guawa
29,90 zł

908039
orzeh
laskowy
29,90 zł

908094
hibiskusowy
29,90 zł

908040
miodowy
29,90 zł

908041
Irish
29,90 zł

908042
jaśminowy
29,90 zł

908043
kiwi
29,90 zł

908044
lawendowy
29,90 zł

908105
trawa
cytrynowa
29,90 zł

908046
tarta
cytrynowa
29,90 zł

908066
herbata
cytrynowa
29,90 zł

908049
liczi
29,90 zł

908051
orzech
macadamia
29,90 zł

908052
ciasteczka
makaroniki
29,90 zł

908053
mandarynka
29,90 zł

908054
mango
29,90 zł

908097
klonowy
korzenny
29,90 zł

908056
melonowy
29,90 zł

908057
Moito
Mint
29,90 zł

908062
czereśniowy
29,90 zł

908058
pomarańcza
29,90 zł

908117
pomarańcza
szprycer
29,90 zł

908059
marakuja
29,90 zł

908110
herbata
brzoskwinia
29,90 zł

908061
gruszkowy
29,90 zł

908063
Pina
Colada
29,90 zł

908064
ananasowy
29,90 zł

908065
różowy
grejpfrut
29,90 zł

908069
owoc
granatu
29,90 zł

908115
popcorn
29,90 zł

908048
pralinkowy
29,90 zł

908112
dyniowy
korzenny
29,90 zł

908071
malinowy
29,90 zł

908055
herbata
malinowa
29,90 zł

908072
grilowany
orzeh
29,90 zł

908106
francuski
karmel
29,90 zł

908100
Sangria
29,90 zł

908074
pierniczki
belgijskie
29,90 zł

908075
korzenny
29,90 zł

908076
mango
pikantny
29,90 zł

908077
truskawkowy
29,90 zł

908078
tiramisu
29,90 zł

908079
karmelowy
toffee
29,90 zł

908081
waniliowy
29,90 zł

908082
fiołek
29,90 zł

908083
arbuzowy
29,90 zł

908103
biała
brzoskwinia
29,90 zł

908104
poziomkowy
29,90 zł

908118
rozgrzewający
29,90 zł

101

monin - Puree /bazy
puree banan
903001

puree jagoda
47,90 zł

puree kiwi
903009
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puree wiśnia
47,90 zł

puree liczi
47,90 zł

puree ananas
903016

903012

903011

903006

puree kokos
47,90 zł

puree mango
47,90 zł

puree malina
47,90 zł

903013

47,90 zł

903003

puree zielone jabłko

903002

47,90 zł

puree marakuja
47,90 zł

903004

puree czerwone jagody

puree rabarbar

903007

903017

47,90 zł

903010

47,90 zł

puree brzoskwinia
47,90 zł

903005

47,90 zł

puree truskawka
47,90 zł

903008

47,90 zł

baza neutralna 1,36 kg

baza waniliowa 1,36 kg

baza czekoladowa 1,36 kg

baza kawowa 1,36 kg

baza jogurtowa 1,36 kg

914001

914002

914003

914004

914005

69,90 zł

76,90 zł

76,90 zł

76,90 zł

76,90 zł
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Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog
ze starannie wyselekcjonowaną ofertą wyposażenia kawiarni.

„Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy:
Tu roznoszono tace z całą służbą kawy,
Tace ogromne, w kwiaty ślicznie malowane,
Na nich kurzące wonnie imbryki blaszane
I z porcelany saskiej złote filiżanki,
Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki.
Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju:
W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju,
Jest do robienia kawy osobna niewiasta,
Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta
Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku,
I zna tajne sposoby gotowania trunku,
Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu,
Zapach moki i gęstość miodowego płynu”.

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
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COFFEE CONCEPT

Alva Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
tel.
fax
email:

+48 71 334 65 20
+48 71 334 65 22
info@alva.com.pl

www. alva.com.pl

Przedstawiona w katalogu oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
W katalogu podane są ceny netto w PLN za sztukę, do których należy doliczyć 23% VAT. (WMF w Euro netto).
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen wraz ze znaczną zmianą kursu PLN w stosunku do walut obcych.

