PREFERUJEME ČERSTVĚ
MLETOU ZRNKOVOU KÁVU

PRAŽÍRNA

NEBE-SKY

Na podzim roku 2012 jsme upražili naši první dvoukilovou várku kávy v Husově ulici v
Prachaticích. V této době již plně probíhala rekonstrukce prostor historického domu v Poštovní
ulici, známého jako Rybárna, kde byla v únoru 2014 otevřena Kavárna Nebe.
V krásném moderním prostředí je servírována naše originální kávová směs Ametyst 100%
arabika a zároveň kavárna nabízí prodej všech našich kávových produktů.
Jsme NEBE-SKY. Jihočeská pražírna s pětiletou tradicí. Lidé, kteří milují kávu a které tato
vášeň spojila. Od sbírání a sdílení informací o kávě jsme se dostali až k její samotné výrobě.
Děláme kávu pro Vás. Nejdůležitější pro nás je, abychom Vám nabídli to nejlepší co umíme.
Záleží nám na kvalitě. Záleží nám na všech detailech. Každým kouskem naší poctivé práce
skládáme střípky do mozaiky konečného produktu. S naším produktem musíme být sami
spokojeni, abychom Vám jej byli schopni nabídnout. A vaše spokojenost je to, co naší práci
dává smysl a co nám dělá tu největší radost.

SMARAGD
pražírna NEBE-SKY
o káva pražená v rodinné pražírně u
Prachatic v Jižních Čechách
o směs káv z Afriky, Jižní a Střední
Ameriky, doplněné indickou
robustou
o směs arabica a robusta
v poměru 80% ARABICA
o káva má střední aciditu, v chuti je
oříšek a kakao, se stopami citrusů

o v ceně kávy je zahrnuto zapůjčení
technologie, bezplatný servis a
podpora prodeje
Název zboží

cena

Zrnková káva 80% arabica
NEBE-SKY SMARAGD 1000g

650 Kč

www.CoffeePartners.eu

HEMATIT
pražírna NEBE-SKY
o káva pražená v rodinné pražírně u
Prachatic v Jižních Čechách
o směs káv z Afriky, Jižní a Střední
Ameriky, doplněné vysoce kvalitní
indickou robustou
o směs arabica a robusta
v poměru 50% ARABICA
o káva má nízkou aciditu, pevné tělo,
vystupuje chuť čokolády a díky
vyššímu stupni pražení se vyznačuje
příjemnou hořkostí

o v ceně kávy je zahrnuto zapůjčení
technologie, bezplatný servis a
podpora prodeje
Název zboží

cena

Zrnková káva 50% arabica
NEBE-SKY HEMATIT 1000g

620 Kč

www.CoffeePartners.eu

PRAŽÍRNA
Čtvrtá generace rodinné španělské pražírny El Criollo, která se datuje více než 100
let.
Co začalo jako prodejna (prodávající všechny druhy zboží včetně nepražené zelené
kávy) v 19. století ve španělském městě Zaragoza, rozhodnutím o registraci značky v
roce 1910 v důsledku úspěchu první pražené kávy, následně vedlo ke společnosti se
zaměřením na pražení kávy, kterou je firma i dnes.
Specialitou je řada káv z nejlepších plantáží na světě, které jsou přirozeně pečené v
tradičním stylu - nejlepší způsob, jak uchovat všechny vůně a chutě každé z plantáží,
se kterými pracujeme. Rozsáhlá znalost kávy umožnila vyvinout vlastní směsi, perfektní
kombinace, díky nimž může zaručit skvělý výsledek, abyste si mohli vychutnat skvělý
šálek kávy.

EL CRIOLLO
doble LABEL
o káva se značkou BIO a FAIR TRADE
o náš závazek vůči pěstitelům káv a pro
udržitelné prostředí bez pesticidů,
herbicidů a umělých hnojiv
o směs 100% ARABICA
o speciální chuť kávy pro milovníky kávy
s bohatou crémou a vysokou aciditou
o v ceně kávy je zahrnuto zapůjčení
technologie, bezplatný servis a
podpora prodeje

Název zboží

cena

Zrnková káva FAIR TRADE
EL CRIOLLO D.LABEL 1000g

740 Kč
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EL CRIOLLO
etiqueta NEGRA
o nejprodávanější káva Španělské
rodinné pražírny s historií více než
100let
o směs tří arabic, 100% ARABICA
o káva s velkým tělem, jemná
kyselost, intenzivní tóny červeného
ovoce
o v ceně kávy je zahrnuto zapůjčení
technologie, bezplatný servis a
podpora prodeje

Název zboží

cena

Zrnková káva 100% arabica
EL CRIOLLO NEGRA 1000g

690 Kč
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EL CRIOLLO
mezcla EXTRA
o naše nejprodávanější káva
o směs arabica a robusta
v poměru 80% ARABICA
o část kávových zrn je praženo s
cukrem pro svoji karamelovou
příchuť i vůni
o oblíbená chuť se skvělým poměrem
kyselosti a hořkosti
o v ceně kávy je zahrnuto zapůjčení
technologie, bezplatný servis a
podpora prodeje

Název zboží

cena

Zrnková káva 80% arabica
EL CRIOLLO EXTRA 1000g

650 Kč

www.CoffeePartners.eu

1coffee!
čerstvá zrnková káva
o čerstvě pražená zrnková káva
rodinné pražírny NEBE-SKY
o káva s maximálním stářím 21 dnů
o speciální bland s poměrem 80%
Arabica a 20% Robusta
o vyvážená chuť, velice oblíbená a
naše nejlépe hodnocená káva s
bohatou crémou
o v ceně kávy je zahrnuto zapůjčení
technologie, bezplatný servis a
podpora prodeje
o vyrobeno exkluzivně pro COFFEE
PARTNERS
Název zboží

cena

1coffee! Zrnková káva 80% arabica 1kg

650 Kč
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1coffee!
premium 100% milk
o sušené 100% mléko živočišného
původu
o nápoje se vyznačují mléčnou chutí,
bohatou pěnou a čistou vůní
o úspora v dávkování o 20-30%
oproti konkurenčním výrobkům
o doporučené dávkování pro 180ml
nápoje Caffé Latté je 7,5g mléka
o vyrobeno exkluzivně pro COFFEE
PARTNERS

Název zboží

cena

1coffee! sušené prémiové mléko
SKIMMED 100% MILK 500g

238 Kč
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1coffee!
premium COCOA drink
o skvělý čokoládový nápoj s 25%
obsahem kakaa
o chuť této čokolády si jistě
zamilujete
o doporučené dávkování pro
150ml nápoje čokoláda je 20g
o vyrobeno exkluzivně pro
COFFEE PARTNERS

Název zboží

cena

1coffee! prémiový čokoládový nápoj
PREMIUM COCOA DRINK 1000g

260 Kč
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1coffee!
premium WHITE CHOC
o skvělý nápoj s příchutí bílé
čokolády
o používáme i jako příměs do
speciálních nápojů
o doporučené dávkování pro
150ml nápoje je 20g
o vyrobeno exkluzivně pro
COFFEE PARTNERS

Název zboží

cena

1coffee! prémiový čokoládový nápoj
PREMIUM WHITE CHOC 750g

228 Kč

www.CoffeePartners.eu

NOVÉ ECO KELÍMKY
Speciální ECO KELÍMEK je vyroben z
přírodních surovin a je 100% rozložitelný.
Tyto kelímky jsou vhodné do prodejních
automatů, ale i na běžnou spotřebu do
restaurací i jiných míst.
Šetřete naši přírodu a využijte této speciální
nabídky. Zbavte se plastových a běžných
papírových kelímků, které jsou jen těžce
recyklovatelné!

Název zboží
papírový kelímek ECO CUPS
bio rozložitelné 7“ 180ml (100ks)
papírový kelímek ECO CUPS
bio rozložitelné 8“ 300ml (65ks)

cena
120 Kč
130 Kč
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NABÍDKA A CENÍK SUROVIN I DOPLŇKŮ
Název zboží

mj

DPH

Cena za balení*

Zrnková káva EL CRIOLLO DOBLE LABEL

1000g

15

740 Kč

Zrnková káva EL CRIOLLO ETIQUETE NEGRA

1000g

15

690 Kč

Zrnková káva EL CRIOLLO EXTRA MEZCLA 80/20

1000g

15

650 Kč

Zrnková káva EL CRIOLLO SELECTA 60/40

1000g

15

620 Kč

Mletá káva EL CRIOLLO 250g

250g

15

70 Kč

Zrnková káva NEBE-SKY AMETYST 100% arabica

1000g

15

773 Kč

Zrnková káva NEBE-SKY SMARAGD 80/20

1000g

15

650 Kč

Zrnková káva NEBE-SKY HEMATIT 50/50

1000g

15

620 Kč

Zrnková káva 1COFFEE 80/20

1000g

15

650 Kč

VENDIN instant coffee

250g

15

445 Kč

1coffee instant coffee

250g

15

325 Kč

VENDIN instant DECAFFEINATED coffee

250g

15

365 Kč

1coffee premium skimmed milk

500g

15

238 Kč

1coffee whitener

1000g

15

185 Kč

1coffee premium cocoa drink 25%

1000g

15

260 Kč

1coffee premium white choc

750g

15

228 Kč

cukr EL CRIOLLO / NEBE - SKY bílý 4kg

1000ks

15

365 Kč

cukr EL CRIOLLO / NEBE - SKY třtinový 4kg

1000ks

15

429 Kč

mandle v čokoládě se skořicí EL CRIOLLO

400ks

15

770 Kč

míchátka 130 mm plastové

500ks

21

110 Kč

míchátka 150 mm dřevěné

1000ks

21

110 Kč

papírový kelímek ECO CUPS bio rozložitelné 7“ 170ml

100 ks

21

120 Kč

papírový kelímek ECO CUPS bio rozložitelné 8“ 300ml

65 ks

21

130 Kč

Víčko plastové na kelímek 7”

100ks

21

105 Kč

Víčko prodejní
plastovéjednotku
na kelímek 8”
* uvedené ceny jsou bez DPH za nejmenší

100ks

21

105 Kč

KALKULACE NÁKLADŮ NA PORCE
Kalkulace za použití mléka SKIMMED MILK
a čokolády COCOA DRINK 25%
druh nápojů

smetana (g)

čokoláda (g)

cena porce
bez DPH

voda (ml)

káva (g)

Káva malá instantní

80

1,00

1,30 Kč

Espresso EL CRIOLLO

40

7,5

4,38 Kč

Porce mléka ke kávě

50

Cappuccino instantní

180

Cafe latté (zrnkové)

250

Horká čokoláda

180

2,00

0,95 Kč

1,00

6,00

4,15 Kč

7,5

10,00

9,13 Kč
20,00

5,20 Kč

o

oblíbené receptury pro vysokou kvalitu nápojů

ü zapůjčení technologie

o

až o 30% úspornější, oproti konkurenci!

ü záruční servis včetně dopravy

o

ceny nápojů jsou včetně veškerých nákladů

ü náhradní kávovar v případě oprav
ü doplňky, šálky, podpora prodeje

www.CoffeePartners.eu

Kvalitní technologie
renomovaných značek

očekávaná novinka

AZKOYEN VITRO M jako MILK

AZKOYEN VITRO S5
o

nejvyšší řada stolních automatů Španělského
výrobce AZKOYEN

o

moderní dotykový kávovar kombinující výhody
čerstvě mleté zrnkové kávy a instantních
surovin pro snadnou údržbu

o

nastavení až 12 voleb nápojů

o

velmi jednoduchá údržba, počítadla porcí,
možnosti platebních systémů

o

velké zásobníky surovin, vysoká kapacita
odpadu s mnoha možnostmi

Cena kávovaru v případě nákupu
AZKOYEN VITRO S5

117 990 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v surovinách

8 000 Kč bez DPH
* uvedené ceny jsou bez DPH

AZKOYEN VITRO S5

moderní dotykový kávovar

AZKOYEN VITRO S1
o novinka pro rok 2019
o skvělý malý automat vhodný jak na
snídaně, konference, či do kanceláří
o moderní kávovar kombinující výhody
čerstvě mleté zrnkové kávy a
instantních surovin pro snadnou
údržbu
o nastavení až 8 voleb nápojů
o možnost připojení na vodu, čerpadla s
barelem, nebo na nádržku s vodou
…je na co se těšit!

AZKOYEN VITRO S1
Skvěle se hodí do menších kanceláří, na snídaně
v hotelích a penzionech, nebo pro jídelny a bistra.
Díky mlýnku pro čerstvě mletou kávu, v
kombinaci se sušeným mlékem (a čokoládou), se
jedná o nenáročný, skoro bezúdržbový kávovar,
však s velmi kvalitními nápoji.
Vyzkoušejte si jej na 14 dní ZDARMA

Cena kávovaru v případě nákupu
AZKOYEN VITRO S1

59 990 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v surovinách

3 800 Kč bez DPH
* uvedené ceny jsou bez DPH

RHEA VENDORS
CINO eC
o jednoduchý a prověřený kávovar s tlačítky
Italského výrobce RHEA
o možnost pouze instantních surovin nebo ve
verzi kombinovaného zrnkového řešení
o snadná údržba a mnoho funkcí
o nastavení až 10 voleb nápojů
o možnost připojení na vodu, čerpadla s
barelem, nebo na nádržku s vodou

Cena kávovaru v případě nákupu
RHEA CINO iC -instantní

38 750 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v surovinách

4 000 Kč bez DPH

2 000 Kč bez DPH
* uvedené ceny jsou bez DPH

RHEA XXOC
o jednoduchý a prověřený kávovar s tlačítky
Italského výrobce RHEA
o ve verzi s instantních surovin
o snadná údržba a mnoho funkcí včetně
počítadel
o možnost mincovního systému
o nastavení až 7 voleb nápojů a samostatné
horké vody
o možnost připojení na vodu, čerpadla s
barelem, nebo na nádržku s vodou

Cena kávovaru v případě nákupu
RHEA XXOC I3 (verze
čerpadlo)

32 500 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v surovinách

2 500 Kč bez DPH

1 250 Kč bez DPH
* uvedené ceny jsou bez DPH

automatický kávovar
JURA GIGA X3c
JURA GIGA X3c má vše potřebné. Je vybavena vysoce výkonným
keramickým mlýnek. Když připravujete latte macchiato, přístroj
automaticky do sklenice připraví horké mléko následované mléčnou
pěnou
JURA GIGA X3c má sofistikovanou, výškově nastavitelnou
kombinovanou trysku, která umožňuje zdokonalit trendové speciality
s mlékem a mléčnou pěnou díky technologii jemné mléčné pěny.
Čas na obsluhu Vám zkrátí také velký zásobník na kávová
zrna s kapacitou 1 kg i větší zásobník na zbytkovou vodu i kávovou
sedlinu. Zabudované programy proplachů a čištění stisknutím
tlačítka a trvalé připojení na vodu snižují vynaložené úsilí i u
každodenní údržby na minimum.
Vylepšený výkon se současnou optimalizací kvality – to je JURA
GIGA X3c. Veškeré ovládání probíhá na barevném dotykovém
displeji s vysokým rozlišením 4,3“ a je zcela intuitivní. 32 specialit i
úvodní obrazovka mohou být individuálně naprogramovány podle
příležitostí nebo přání zákazníka. Jednotlivé nápoje lze libovolně
přejmenovat i uspořádat.

Cena kávovaru v případě nákupu
Kávovar JURA GIGA X3c

neprodejné

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

24 kg kávy
nebo měs.obrat 14 000 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH

automatický kávovar
JURA X8
Robustní, všestranné profesionální zařízení pro přípravu
kávových specialit
Všestrannost kávovaru X8 si vás získá: Zvládá celé spektrum
kávových specialit s mlékem či mléčnou pěnou, veškeré speciality z
černé kávy i klasickou kávu. Navíc umožňuje různé stupně teploty
horké vody, což velmi ocení milovníci čaje.
Důkladně provedená, výškově stavitelná kombinovaná tryska naplní
po stisknutí tlačítka šálky nebo sklenice podle volby jednou či dvěma
kávovými specialitami současně. Praktická pomůcka pro umístění
šálku takřka předurčuje tento kávovar pro samoobslužné zóny. Stejně
tak velká a jasně přiřazená tlačítka pro přípravu kávy.
Pozici kávových specialit na displeji lze libovolně změnit zcela podle
specifických potřeb. Kávovar X8 vyniká při pevném i variabilním
umístění, ať už je vybaven standardní velkou nádržkou na vodu, nebo
dodatečně montovanou stabilní sadou pro čerstvou vodu.

Cena kávovaru v případě nákupu
Kávovar JURA X8

61 975 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

12 kg kávy
nebo měs.obrat 7 000 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH

automatický kávovar
JURA WE6
Profesionální kávovar robusní konstrukce s pokročilým ovládáním,
barevný displej v češtině, několik uživatelských úrovní (heslem
chráněná nastavení několika úrovní), chytrý SMART
filtr, P.E.P. (pulsní propaření), propojení pomocí smart connectoru
(statistika, nastavení, vlastní nápoje), velké nádobky na vodu, odpad
i kávu. To jsou hlavní přednosti modelu WE6!
Skvělý kávovar určený primárně tam, kde si zaměstnanci, zákazníci,
návštěvníci chtějí vychutnat dokonalou chuť kávy. WE6 připravuje
celou řadu kávových klasik od ristretto a espresso, po café crème.
Nádržka na vodu o objemu 3 litry, násypka na zrnkovou kávu s
kapacitou 500g a kontejner na odpad pro 25 porcí usnadňuje péči o
kávovar. Díky těmto hodnotám nebude kávovar vyžadovat příliš Vaší
péče. Navíc zamčením některých funkcí zajistíte, aby uživatelé
neměnili důležité hodnoty v nastavení, ale pouze si užívali dokonalou
kávu jedním stiskem tlačítka.
Kávovar JURA WE6 je bez kapučinátoru na šlehání mléka. Pro
variantu se šleháním mléka existuje kávovar JURA WE8 v hodnotě 39
661 Kč bez DPH pouze k prodeji!

Cena kávovaru v případě nákupu
Kávovar JURA WE6

30 570 Kč

Kávovar JURA WE8

39 661 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

6 kg kávy
nebo měs.obrat 3 500 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO KAVÁRNY

ASTORIA STORM
novinka!
o

tento kávovar dlouhý popis nepotřebuje!

o

jedná se o luxusní záležitost plnou emocí!

o

příprava espressa již nebude prací, ale
koníčkem!

o

budete ho milovat a chtít mít i doma!

Cena kávovaru v případě nákupu
Astoria STORM SAE2

368 875 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64
EVO

22 875 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

32 kg kávy
nebo měs.obrat 18 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

ASTORIA HYBRID
novinka!
o

Hybrid HA2 je nový automatický pákový
profesionální kávovar se sofistikovaným
designem, který zaručuje kvalitní italské
espresso.

o

5,7“ dotykový displej s přehledným
zobrazením veškerých funkcí o nastavení
stroje

o

dva standardní mlýnky umožňují současné
použití dvou kávových směsí s kapacitou
násypky 0,5 kg

o

jedna trysky páry, automatický výdej horké
vody

o

Automatická tryska a výrobník mléčné pěny
AUTO-STEAMER

Cena kávovaru v případě nákupu
Astoria HYBRID SAE2
(autosteamer, 2 mlýnky)

435 820 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

36 kg kávy
nebo měs.obrat 23 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

ASTORIA SABRINA
dvouskupinový SAE2
o

profesionální a překrásný dvouskupinový
kávovar ASTORIA SABRINA SAE2

o

displej s možnostmi nastavení kávovarů,
zobrazení statistik prodejů a mnoho
dalšího

o

podsvícení kávovaru pro luxusní efekt

o

dvě výkonné parní trysky (možnost
dokoupení Auto-steameru)

o

možnost bílé nebo hnědé barvy

o

ke kávovaru zapůjčíme i fresh mlýnek
FIORENZATO F64 EVO

o

možnost bezplatného servisu vč.
preventivních kontrol (při odběru nad
10kg kávy měsíčně)

Cena kávovaru v případě nákupu
Astoria SABRINA SAE2

180 875 Kč

Mlýnek FIORENZATO
F64EVO

22 875 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

18 kg kávy
nebo měs.obrat 12 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

ASTORIA AVANT
PRATIC SAE2
o

profesionální dvouskupinový kávovar
dodávaný nejčastěji v bílé elegantní barvě

o

jednoduché ovládání pomocí
programovatelných tlačítek

o

podsvícení výdejního prostoru

o

dvě výkonné parní trysky

o

ke kávovaru zapůjčíme i fresh mlýnek
FIORENZATO F64E

o

možnost bezplatného servisu vč.
preventivních kontrol (při odběru nad 10kg
kávy měsíčně)

Cena kávovaru v případě nákupu
Astoria Pratic AVANT SAE2

115 800 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64E

19 875 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

12 kg kávy
nebo měs.obrat 8 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

ASTORIA TOUCH
SAE1
o

kvalitní jednoskupinový kávovar dodávaný
nejčastěji v černé elegantní barvě

o

jednoduché ovládání pomocí
programovatelných tlačítek

o

výkonná parní tryska

o

ke kávovaru zapůjčíme i fresh mlýnek
FIORENZATO F64E

o

možnost bezplatného servisu vč.
preventivních kontrol (při odběru nad 10kg
kávy měsíčně)

Cena kávovaru v případě nákupu
Astoria TOUCH SAE1

58 875 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64E

19 875 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

8 kg kávy
nebo měs.obrat 6 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

SIMONELLI APPIA II
COMPACT 2gr
o

Appii 2 COMPACT je možné objednat i
se vyvýšenými hlavami, které jsou vhodné
do take away provozů

o

systémem Easy-Cream na bezdotykové
šlehání dokonalého mléka pro cappuccino

o

vestavěný ekonomizér horké
vody a programovatelný výhřev šálků

o

ke kávovaru zapůjčíme i fresh mlýnek
FIORENZATO F64E

o

možnost bezplatného servisu vč.
preventivních kontrol (při odběru nad 10kg
kávy měsíčně)

Cena kávovaru v případě nákupu
Simonelli APPIA II
COMPACT 2gr

97 000 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64E

19 875 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

10 kg kávy
nebo měs.obrat 7 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

SIMONELLI MUSICA
o

o

jednopákový kávovar špičkové kvality
skvěle se hodí pro menší provozy či
dokonce do kanceláří

o

jednoduchá údržba kávovaru

o

možnost i zásobníku vody pro snadnější
přesuny například na veletrhy/stánky

o

vestavěný ekonomizér horké
vody a programovatelný výhřev šálků

o

ke kávovaru zapůjčíme i fresh mlýnek
FIORENZATO F64E

Cena kávovaru v případě nákupu
Simonelli MUSICA

37 000 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64E

19 875 Kč

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr
v kg zrnkové kávy

7 kg kávy
nebo měs.obrat 5 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

BARISTICKÉ ŠKOLENÍ
Káva. To není jen surovina a automat. Patří k tomu i denní údržba,
pravidelný servis, seřizování mlýnků, vybavení a také průběžné školení.

V projektu COFFEE PARTNERS jsme se zavázali, že zákazníky využívající
kávu El CRIOLLO společně s pákovými technologiemi, budeme
pravidelně školit.

Co je v rámci profesionálního školení:
- pravidelná návštěva u klienta baristou i každý měsíc
- kontrola a seřízení mlýnků
- kontrola technického stavu technologií
- kontrola čerstvosti surovin
- školení nového personálu
- základy přípravy espressa
- pokročilé zdokonalování latté art
- možnost mystery shopping

Cena profesionálního školení
Pro naše zákazníky s
odběrem nad 12kg/měsíc

0 Kč

Běžná cena

3 500 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

PREVENTIVNÍ SERVIS PÁKOVÝCH AUTOMATŮ
Své zákazníky pravidelně kontaktujeme s možností
preventivních kontrol kávovaru.
V případě zapůjčení technologií máme v ceně surovin i servis.
V případě nezaviněné poruchy kávovar samozřejmě na vlastní
náklady opravíme. Po dobu opravy vám zapůjčíme náhradní
přístroj.
V rámci návštěvy technik provádí:
- měření tvrdosti vody a případně výměna filtrační patrony
- nastavení mlýnku
- čištění kávovaru pomocí chemie
- kontrola stavu sítek a těsnění
- kontrola celkového stavu kávovaru i mlýnku
- školení personálu ohledně denní údržby technologií

Cena preventivního servisu
Pro naše zákazníky s
odběrem nad 10kg/měsíc
Průměrná cena práce vč. dílů

0 Kč
1 600 Kč
(orientační cena dle
rozsahu práce)

Doprava - kilometrovné

10 Kč/km

Filtr BRITA C50 - patrona

1 509 Kč

Filtr BRITA C150 - patrona

2 239 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH

PODPORA PRODEJE
Aby se vám káva dobře prodávala, cítili se příjemně a
nabídka působila i pěkně na zákazníka, připravili jsme si
pro vás několik doplňků:
- šálky s logem i bez loga pro restauraci
- šálky bez loga pro snídaně
- cukry a mandličky ke kávě s logem
- oblečení (možnost vlastního loga)
- reklamní cedule s nabídkou nápojů
- věrnostní karty na 6.kávu zdarma
- prodejní stánky na míru
- vizualizace restaurací

www.CoffeePartners.eu

100% DŽUSY, SIRUPY, KONCENTRÁTY A ŘEŠENÍ
www.CoffeePartners.eu

DŽUSOVÉ
KONCENTRÁTY
o

kvalitní džusy značky PURENA

o

z jednoho litru koncentrátu vyrobíte až 6 litrů
šťávy

o

bez barviv a konzervantů, 100% přírodní

o

například kvalitní Brazilský pomerančový
koncentrát je zbaven vody, kterou následně
přidáte sami a tím vytvoříte skvělý 100% džus

o

baleno v kartonech 6 x 1kg, nebo v kartonech 4
x 2,5kg

o

balení obsahuje uzávěr pro snadné uchovávání

o

po otevření balení skladujete v chladničce až 7
dnů

Cena za 1kg
koncentrátu

Cena za 1dcl
hotového nápoje

PURENA - pomerančová 100% šťáva 6kg

125,00 Kč

2,50 Kč

PURENA - jablečná 100% šťáva 6kg

125,00 Kč

2,50 Kč

PUREMIX - pomerančová 100% šťáva 10kg

119,00 Kč

2,38 Kč

PUREMIX - jablečná 100% šťáva 10kg

119,00 Kč

2,38 Kč

Název zboží

* uvedené ceny jsou bez DPH

JOLA NÁPOJOVÉ
KONCENTRÁTY
o

kvalitní sirupy s 20% ovocným podílem

o

z jednoho litru koncentrátu vyrobíte až 10 litrů
lahodné šťávy

o

lehce přislazeny a doladěny přírodními aromaty

o

baleno v kanystrech 5,5l s uzávěrem pro snadné
uchování

o

přes uzávěr možno připojit k POST-MIX

o

možnost zapůjčení zařízení POST-MIX v případě
minimálního měsíčníhoodběru 50l koncentrátů
JOLA

Cena za 1kg
koncentrátu

Cena za 1dcl
hotového nápoje

JOLA – pomerančový nápoj 5,5l

168,00 Kč

1,68 Kč

JOLA – jablečný nápoj 5,5l

168,00 Kč

1,68 Kč

JOLA – multivitamin 5,5l

168,00 Kč

1,68 Kč

JOLA – višeň 5,5l

168,00 Kč

1,68 Kč

Název zboží

* uvedené ceny jsou bez DPH

POST-MIX automat
JDM 4 SLIM CO2
o

automatický výdej nápojů stiskem tlačítka

o

možnost nastavení ředění

o

počítadlo porcí

o

možnost sodovky díky CO2

o

chladná voda díky výkonnému kompresorovému chlazení

o

nutnost pravidelné údržby a proplachů ze strany klienta

o

zapůjčíme bezplatně výměnou za odběr koncentrátů

o

možné ve verzích i bez sodovky, jen se 2 nápoji, nebo ve
verzi COMPACT, kde se koncentráty skladují uvnitř
automatu

Cena v případě nákupu
POST-MIX JDM 4 SLIM
CO2

79 900 Kč

Automat ZDARMA
Minimální měsíční
odběr koncentrátů

12 000 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH

nerezový výdejník
džusů HANDY 5L
o jednoduchý výdej nápojů
o kapacita 5 litrů
o snadný údržba díky vyjímatelným částem
o možnost nachlazování středového dílu v
nádržce

Cena v případě nákupu
Dispenzor Handy 5l

3 499 Kč

Automat ZDARMA
Minimální měsíční
odběr koncentrátů

1 500 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH

skleněný džbán
PURENA
o objem 2 litry
o ryska pro správné ředění nápojů i džusů
o většinou zapůjčujeme 1 ks pro každý
jednotlivý druh koncentrátů

Cena v případě nákupu
Skleněný džbán objem 2l

190 Kč

Džbán ZDARMA
Minimální měsíční
odběr koncentrátů

dohodou
* uvedené ceny jsou bez DPH

ČAJE TEEKANNE

prémiové čaje pro restaurace a hotely

TEEKANNE
SELECTION 1882
o

velmi luxusní čaje určené pro restaurace

o

zvýšená gramáž až 5,50g

o

vhodné servírování do konviček s vyšším
objemem

o

jednotlivě hygienicky baleno po 20ks v balení

o

široká podpora prodeje jako jsou speciální
konvičky a šálky

Název zboží

cena

Čaj TEEKANNE Selection 1882
20ks

198,00 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

TEEKANNE BIO
ORGANICS
o

o

o

exkluzivní a kvalitní výrobek z přírodních BIO
surovin
zvýšená gramáž a lepší zážitek z čaje
Teekanne
jednotlivě hygienicky baleno po 20ks v balení

Název zboží

cena

Čaj TEEKANNE BIO-ORGANICS
20ks

68,00 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

TEEKANNE GASTRO
PREMIUM
o

prémiové čaje nejen na snídaně

o

zvýšená gramáž od 1,75g až po 3,00g dle
druhů

o

jednotlivě hygienicky baleno po 20ks v balení

o

široká podpora prodeje ve formě šálků,
stojánků, kazet, či menu karet

Název zboží

cena

Čaj TEEKANNE Premium Gastro
20ks

58,00 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

Čokolády pro
gastronomii
o

o

o

prémiové belgické čokolády na špejli
jednoporcové horké čokolády pro gastro v
sáčku 30g
skladem běžně ve variantách :
o

Hořká

o

Mléčná

o

Bílá

Název zboží

cena

Čokolády CHOC-O-LAIT
(hořká, mléčná, bílá)

30,00 Kč

Jednoporcová horká čokoálada
LA VITA 30g

18,00 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

individuální přístup | moderní automaty | zrnková káva | 100% mléko | ECO kelímky

PROVOZ PRODEJNÍCH
AUTOMATŮ

provozujeme několik stovek
moderních automatů po celé
republice

projekt | vybavení kavárny | know how | řešení na 2 m2

PROVOZ KAVÁREN
DOTTORE DEL CAFFÉ

provozujeme kavárny
nejen v nemocnicích

charitativní ROUŠKOMAT

výborná káva

AMERICAN DRINKS

jen ECO kelímky

krásné designové projekty

moderní automaty

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

práce s emocemi

JSME PO CELÉ REPUBLICE !
MIXA VENDING s.r.o.
+420 737 285 280
obchod@mixa.cz

FOODEX s.r.o.
+420 724 994 103
info@foodex.cz
COFFEECO CZ s.r.o.
+420 603 390 687
karelkorbel@email.cz
ZDE PRAŽÍME

PRAŽÍRNA NEBE-SKY
+420 602 271 511
ivan@nebe-sky.cz

Působíme po celé ČR již nyní, ale distribuční místa stále rozšiřujeme, abychom u vás mohli být co nejdříve!
www.CoffeePartners.eu

