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DELIKOMAT, s.r.o.
Původní česká firma, působící na trhu nápojových a prodejních automatů od roku 1995. V rámci ČR
máme celkem 15 poboček (servisních a zásobovacích míst) a širokou základnu servisních vozidel (více
jak 550 vozidel). Díky tomu nabízíme kompletní servis a údržbu nápojových a prodejních
automatů v krátkém časovém horizontu.
Těžištěm podnikání je vlastní umísťování a provozování, prodej a pronájem nápojových a
svačinových automatů a veškeré služby související s touto činností.

V našem portfoliu naleznete:
NÁPOJOVÉ AUTOMATY
Plně automatické nápojové automaty s jednotlačítkovou volbou,
zaručující rychlou obsluhu a minimální provozní náklady. V sortimentu naleznete široký výběr teplých nápojů z kvalitní
zrnkové nebo instantní kávy. Nabídku doplňuje také volba nápoje
do velkého kelímku TO GO.

SVAČINOVÉ AUTOMATY
Potravinové automaty jsou ideálním doplňkem do škol, nemocnic nebo do
firem bez možnosti vlastního stravování. Nabízíme automaty na bagety,
sendviče, cukrovinky, cereálie, balené nápoje atd. Aby Vás nabízený
sortiment neomrzel, střídáme v pravidelných intervalech naše dodavatele.
V jednom automatu jsou navíc současně nabízeny produkty minimálně od
dvou různých výrobců.

OBĚDOVÉ AUTOMATY NA CHLAZENÁ JÍDLA
Potravinový automat na chlazená jídla určená pro jednoduchou a rychlou přípravu.
Ideální řešení pro stravování vašich zaměstnanců. Nabízíme široký výběr tradičních chutí
z více než 50 druhů jídel pro jednoduchý ohřev pomocí mikrovlnné trouby!

AUTOMATY NA VODU A SODU
K naší nabídce automatů na kávu Vám přinášíme i zajištění pitného režimu.
Výdejníky vody jednoduše napojíte na vodovodní řad. Díky filtrům Britta prochází
kohoutková voda několikastupňovou filtrací s vysoce účinným UV zářením tak, aby
byla zdraví prospěšná, osvěžující a měla vynikající chuť. Naše moderní výdejníky
kombinují vodu perlivou, chlazenou, horkou nebo vodu pokojové teploty.

Možnosti platby v nápojových svačinových a obědových automatech:





Mince nebo žetony
Kreditní čipové klíče
Bezkontaktní platební karty (na vybraných automatech)
Ticket Restaurant® Card - stravenková karta (na vybraných automatech)
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PREMIUM
Program pro kancelářské a menší až středně velké provozy
Vychutnejte si kávu a vše ostatní nechte na nás. Program CAFE+CO PREMIUM řeší
bezstarostnou přípravu kávy v libovolně velkém provozu, v kterémkoliv místě naší
republiky. Zajistíme Vám kompletní servis tak, aby Vám káva nikdy nechyběla.
Případně Vám můžeme pronajmout vybavení, dodávat suroviny, zajistit technickou
podporu nebo autorizovaný servis.

LA CULTURA DEL CAFFÉ (LCDC)
Program pro profesionální provozy ze segmentu HOREC (hotely, restaurace,
kavárny,…)
La Cultura nabízí to pravé řešení všude tam, kde je profesionální
příprava kávy samozřejmostí. Zaměřujeme se zejména na prodej a
servis profesionálních espresso kávovarů, mlýnků a příslušenství
značek LA CIMBALI a BUNN. Poskytujeme autorizovaný záruční i
pozáruční servis na všechny stroje, které si u nás zakoupíte, a to za
použití originálních náhradních dílů. Současně nabízíme i další služby a
produkty, které s kávovary a kávou souvisejí.

Výhradní zastoupení značky LA CIMBALI pro ČR!

Pod značkou CAFE+CO…
KÁVA
Výběrová zrnková káva Naber, Marco Salvatori, Sierra, Jacobs

ICE CAFE
Kávový nápoj s plnotučným mlékem a smetanou v unikátním kartonovém obalu,
který je šetrný k životnímu prostředí.

ČAJE
Porcované čaje CAFE+CO TEA Vás osloví nejen skladbou příchutí, ale
především kvalitou čajových směsí, jenž odpovídá nejvyšším standardům
na trhu. V pestré nabídce naleznete klasické černé, zelené, bylinné i ovocné
čaje.

MARION
Sladká tyčinka MARION s kokosovou příchutí v hořké nebo bílé polevě
inspirována Vaší chutí.
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