
Oferta
długoterminowa 

1



to:

•Manufakturowa palarnia kawy speciality

• ogólnopolski dostawca rozwiązań dla branży HoReCa i B2B - dystrybutor uznanych 

producentów 

• producent marek własnych
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§ Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie:

- dzierżawy i serwisu ekspresów do kawy, urządzeń do wody i 
dyspenserów do soków

- dostawach świeżo palonej kawy i  innych produktów z oferty 

§ Gwarantujemy niezawodny serwis i najwyższej jakości 
sprzęt, który udostępniamy (także bezpłatnie) w ramach 
stałej współpracy i okazjonalnie

§ Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie organizacji 
przerw kawowych, hotelowych śniadań, bufetów, cateringów 
(także plenerowych), oraz kawy w biurze

§ Unique Choice buduje młody zespół specjalistów, którzy 
chętnie dzielą się swoim know how



Nasi klienci przy zakupie urządzenia otrzymują:

- montaż urządzenia przed dostawą

- montaż urządzenia u klienta

- szkolenie z obsługi

- nasz serwis gwarancyjny (urządzenie odbierane i zwracane przez naszego pracownika)

- ekspres zastępczy na czas naprawy jeśli usterki nie da się naprawić w miejscu działania 

- wsparcie klienta przez naszą centralkę telefoniczną czynną 7 dni w tygodniu

- Autorskie ulepszenia urządzeń na potrzeby samoobsługi (jeśli są konieczne lub możliwe)
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Klienci kupując naszą kawę otrzymują bez dodatkowych opłat:

- opiekę serwisanta 

- wsparcie przez naszą centralkę telefoniczną czynną 7 dni w tygodniu

- bez kosztowe naprawy urządzeń własnych

- dostęp do nowo odkrytych ziaren

- możliwość spersonalizowania paczek/etykiet

- możliwość stworzenia autorskiego blendu kawy

5



Na następnych slajdach przedstawiamy przykładowe elementy 
naszej oferty.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i pytania w celu przygotowania 

dla Państwa indywidualnej propozycji 
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Podświetlane menu, nowoczesny design

• Dotykowy panel

• Dwa zbiorniki na ziarno –mniejsza częstotliwość 

uzupełniania, odpowiednia mieszanka do wybranego 

napoju 

• Pojemnik na czekoladę 

• Możliwość podłączenia bańki lub pod stałe łącze wody

• Przygotowanie kaw mlecznych w pełni automatycznie –

udogodnienie dla użytkownika i Klienta

• Bardzo szeroka możliwość regulacji stopnia mielenia, 

nacisku bloku, napowietrzenia mleka

• Wydajność 200 kaw na godzinę 

Główne parametry

• Waga65 kg

• Pojemniki na kawę 1,2 kg

• Pojemnik na czekoladę 1,8 kg

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 400 x 750 x 600 mm

Proponujemy: 

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 35 kg kawy

Lub

• 40 kg czekolady

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 1800 zł / 

mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Karisma

Zakup ekspresu

w cenie

24 000 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Proponujemy: 

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup kawy 

w cenach od 75 zł netto/kg

• 4 kg kawy

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 200 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Zakup kawy z rabatem 30%

Zakup ekspresu

w cenie

2600 zł netto

Ekspres automatyczny 4Swiss Roma A10 to urządzenie, które 

łączy w sobie dwie cechy będące synonimem nowoczesności –

minimalistyczny design i bogato wyposażone wnętrze. 

Intuicyjna obsługa, kompaktowe wymiary i doskonałe 

parametry techniczne tworzą całość, która świetnie sprawdzi 

się w użytkowaniu domowym, ale także w biurze, gabinecie 

spa, czy też w małej gastronomii.

Dwie wersje urządzenia – Home i Pro pozwalają dopasować 

ekspres do potrzeb domowych i komercyjnych.

Inteligentne urządzenie Roma A10, dzięki rozbudowanemu 

systemowi personalizacji, pozwoli Ci skomponować dokładnie 

taką kawę, jaką lubisz. Wystarczy jeden przycisk, aby otrzymać 

wyśmienite: espresso, americanę, cappuccino i latte, a także 

idealnie spienione mleko i wrzątek do przyrządzenia np. 

herbaty.

Model: Roma A10 Home

Napięcie: 230 V

Moc silnika: 1400 W

Długość przewodu: 1,2 m

Wymiary: 44 x 27 x 34,5 cm

Waga: 10,5 kg

Zużycie energii w trybie czuwania <2W

Ciśnienie 19 bar (pompa Made in Italy)

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą 250g

Pojemność zbiornika na wodę 1700 ml

Pojemność pojemnika na fusy 15 porcji

Pojemność tacy ociekowej 800 ml

Nominalne obciążenie 1 - 15 kaw dziennie

Wyświetlacze kolorowe LCD 2 szt, w tym jeden dotykowy

Certyfikaty zgodności CB, LFGB, Rohs, ErPs,GS,CE

System Easy Clean

System OneTouch Coffee

System pojemnościowego sterowania dotykowego

Funkcja kawy mielonej

Wielokolorowe oświetlenie LED

Regulacja temperatury zaparzania

Regulacja ciśnienia zaparzania

Regulacja objętości kawy (20 ~ 250ml)

Regulacja ilości kawy (7 ~ 12g)

4Swiss Roma A10
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Proponujemy: 

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup kawy 

w cenach od 75 zł

• 6 kg kawy

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 250 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu

w cenie

3252 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%

Ekspres automatyczny 4Swiss Roma A10 to urządzenie, które 

łączy w sobie dwie cechy będące synonimem nowoczesności –

minimalistyczny design i bogato wyposażone wnętrze. 

Intuicyjna obsługa, kompaktowe wymiary i doskonałe 

parametry techniczne tworzą całość, która świetnie sprawdzi 

się w biurze, gabinecie spa, czy też w małej gastronomii.

Dwie wersje urządzenia – Standard i Pro pozwalają dopasować 

ekspres do potrzeb domowych i komercyjnych.

Inteligentne urządzenie Roma A10, dzięki rozbudowanemu 

systemowi personalizacji, pozwoli Ci skomponować dokładnie 

taką kawę, jaką lubisz. 

Wystarczy jeden przycisk, aby otrzymać wyśmienite: espresso, 

americanę, cappuccino i latte, a także idealnie spienione mleko 

i wrzątek do przyrządzenia np. herbaty.

Model: Roma A10 Pro

Napięcie: 230 V

Moc silnika: 1400 W

Długość przewodu: 1,2 m

Wymiary: 44 x 27 x 50 cm

Waga: 10,5 kg

Zużycie energii w trybie czuwania <2W

Ciśnienie 19 bar (pompa Made in Italy)

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą 750g

Woda: wewnętrzny zbiornik 1,8l 

lub pobieranie wody z dowolnego zewnętrznego zbiornika 

lub podłączenie pod bieżącą wodę (opcja)

Pojemność pojemnika na fusy 150 porcji

Pojemność tacy ociekowej 3l

Nominalne obciążenie do 100 kaw dziennie

Wyświetlacze kolorowe LCD 2 szt, w tym jeden dotykowy

Certyfikaty zgodności CB, LFGB, Rohs, ErPs,GS,CE

System Easy Clean

System OneTouch Coffee

Productivity Boost Base

System pojemnościowego sterowania dotykowego

Funkcja kawy mielonej

Wielokolorowe oświetlenie LED

Regulacja temperatury zaparzania

Regulacja ciśnienia zaparzania

Regulacja objętości kawy (20 ~ 250ml)

Regulacja ilości kawy (7 ~ 12g)

4Swiss Roma A10 Pro
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Liryka PLUS

Łatwy i wygodny w użyciu, intuicyjna obsługa dzięki ikonom 

produktów

Do zestawu dołączona jest przystawka do automatycznego 

spieniania mleka

Główne parametry

• Zasilanie: 230 V, Moc: 1400 W, Ciśnienie: 15 Bar

• Waga: 7 kg

• Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l

• Pojemność zbiornika na kawę: 500 g

• Pojemność tacy ociekowej: 0,5 l

• Zbiornik na kawę zużytą: 15 porcji

• Przyciemniane ścianki zbiorników

• Panel sterujący wykończony stalą nierdzewną

• Możliwość przygotowania dwóch kaw czarnych jednocześnie

• Przystawka cappuccino w zestawie

• Młynek do kawy ceramiczny

• Wymiary (wys. x szer. x gł.) 38,1cm/21,5cm/42,0cm

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za 

zakup kawy w cenach od 75 zł 

netto/kg

• 3 kg kawy (które wystarczą na 

ok. 420 porcji kawy)

Lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 

130 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu

w cenie

1 500 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Główne parametry

• Zasilanie: 230 V, Moc: 1400 W, Ciśnienie: 15 Bar. 

• Waga: 7 kg

• Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l

• Pojemność zbiornika na kawę: 500 g

• Pojemność tacy ociekowej: 0,5 l

• Zbiornik na kawę zużytą: 15 porcji

• Przyciemniane ścianki zbiorników

• Panel sterujący wykończony stalą nierdzewną

• Możliwość przygotowania dwóch kaw czarnych jednocześnie

• Młynek do kawy ceramiczny

• Wymiary (wys. x szer. x gł.) 38,1cm/21,5cm/42,0cm

Liryka OTC

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 4 kg kawy (które wystarczą na ok. 

568 porcji kawy)

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 150 zł 

/ mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Łatwy i wygodny w użyciu, intuicyjna obsługa dzięki ikonom produktów.

Możliwość przygotowania kaw mlecznych w pełni automatycznie –udogodnienie dla użytkownika i Klienta

Zakup ekspresu

w cenie

1 900 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Aulika Top HSC

Główne zalety ekspresu Aulika Top HSC to bardzo 

duże zbiorniki na kawę, fusy i wodę, z możliwością 

podłączenia do bańki lub pod stałe łącze wody. 

Możliwość przygotowania kaw mlecznych w pełni 

automatycznie –udogodnienie dla użytkownika 

Główne parametry

• Zbiornik na wodę 4,0l lub bańka 19 l i większe

• Pojemnik na kawę 1 kg

• Pojemnik na fusy 40 porcji

• Automatyczne przygotowanie kaw mlecznych

• Program automatycznego czyszczenia

• Możliwość indywidualnej kompozycji kawy

• Wydajność 1 kawa = 30 sekund

• Programowanie ilości kawy

• Regulowana wylewka kawy

• Możliwość przygotowywania 2 kaw jednocześnie 

• Wymiary (wys./szer./gł.) 57,4cm/33,4cm/45,2cm

Proponujemy: 

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 8 kg kawy (które wystarczą na ponad 1 

130 porcji kawy)

Lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 350 zł / 

mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa
Zakup ekspresu

w cenie

4 300 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%



13

Phedra Cappucino

• Duży zbiornik na ziarno (1 kg) –mniejsza 

częstotliwość uzupełniania

• 3 pojemniki na produkty suche np. kawę 

liofilizowaną, czekoladę i mleko instant do 

czekolady

• Możliwość podłączenia bańki lub pod stałe łącze 

wody

• Przygotowanie kaw mlecznych w pełni 

automatycznie –udogodnienie dla użytkownika i 

Klienta

• Główne parametry

• Waga38,5 kg

• Napięcie / moc znamionowa230V 50Hz / 1 250 

W

• Pojemność zbiornika na mleko0,65 kg

• Pojemność zbiornika na czekoladę1,75 kg

• Pojemność zbiornika na kawę liofilizowanę0,5 kg

• Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 39,5cm/43,cm 

/71,4cm

Proponujemy: 

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 10 kg kawy (które wystarczą na ponad 

1 400 porcji kawy)

Lub

• 12 kg czekolady (które wystarczą na 

720 porcji czekolady)

Lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 450 zł / 

mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa
Zakup ekspresu

w cenie

5 500 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Podświetlane menu, nowoczesny design

• Duży zbiornik na ziarno (1 kg) –mniejsza częstotliwość 

uzupełniania

• 3 pojemniki na produkty suche np. kawę liofilizowaną, 

czekoladę i mleko instant do czekolady

• Możliwość podłączenia bańki lub pod stałe łącze wody

• Przygotowanie kaw mlecznych w pełni automatycznie –

udogodnienie dla użytkownika i Klienta

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 14 kg kawy (które wystarczą na 

ponad 1 980 porcji kawy)

Lub

• 18 kg czekolady (które wystarczą na 

1 080 porcji czekolady)

Lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 500 zł 

/ mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Główne parametry

• Waga37,5 kg

• Napięcie / moc znamionowa230V 50Hz / 1750 W

• Pojemność zbiornika na mleko0,65 kg

• Pojemność zbiornika na czekoladę1,75 kg

• Pojemność zbiornika na kawę liofilizowanę0,5 kg

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 393 x 695 x 508 mm

• Pojemnik na 50 szt. fusów po kawie lub zrobienia zsypu w 

szafce

• Taca ociekowa o poj. 1,8L lub podłączenia odpływu

Phedra Cappucino EVO

Zakup ekspresu

w cenie

6 900 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Podświetlane menu, nowoczesny design
• Duży zbiornik na ziarno 0,75 kg 

• Pracuje z naturalnym mlekiem –posiada szeroką 

możliwość napowietrzana 

• 1 pojemnik na produkt suche np. czekoladę i mleko 

instant 

• Możliwość podłączenia bańki lub pod stałe łącze wody

• Przygotowanie kaw mlecznych w pełni automatycznie 

–udogodnienie dla użytkownika i Klienta

Główne parametry

• Waga27 kg

• Napięcie / moc znamionowa230V 50Hz / 2030 W

• Pojemność zbiornika na mleko0,65 kg

• Pojemność zbiornika na czekoladę0,75 kg

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 330 x 500 x 530 mm

• Pojemnik na 50 szt. fusów po kawie lub zrobienia 

zsypu w szafce

• Taca ociekowa o poj. 1,4L lub podłączenia 

odpływu

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup kawy w 

cenach od 75 zł netto/kg

• 14 kg kawy 

Lub

• 16 kg czekolady

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 600 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

KORO Prime

Zakup ekspresu

w cenie

7 900 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Podświetlane menu, nowoczesny design

• Płynna regulacja wysokości filiżanki

• Duży zbiornik na ziarno ok. 1 kg

• Pracuje z naturalnym mlekiem –posiada szeroką 

możliwość napowietrzana

• 1 pojemnik na produkt suche np. czekoladę i mleko 

instant 1,2 kg

• Możliwość podłączenia bańki lub pod stałe łącze wody

• Przygotowanie kaw mlecznych w pełni automatycznie –

udogodnienie dla użytkownika i Klienta

Główne parametry

• Waga27 kg

• Napięcie / moc znamionowa230V 50Hz / 2030 W

• Pojemność zbiornika na mleko0,95 kg

• Pojemność zbiornika na czekoladę1,2kg

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 330 x 720 x 530 mm

• Pojemnik na 90/100 szt. fusów po kawie lub zrobienia 

zsypu w szafce

• Taca ociekowa o poj. 1,4L lub podłączenia odpływu

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup kawy w 

cenach od 75 zł netto/kg

• 20 kg kawy 

Lub

• 24 kg czekolady

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 800 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

KORINTO Prime

Zakup ekspresu

w cenie

9 900 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Główne parametry:

Wymiary: 410 x 720 x 545 mm,

Pojemność stalowego zbiornika na wodę 1,7 l,

Młynek ceramiczne ostrza o średnicy 64mm,

Liczba programowanych wyborów: 12,

Bojler kawy 400 cc,

Podłączenie wody 3/4ʺ(1-8 bar),

Pobór mocy  3300W,

Pojemność zbiornika na fusy 100 porcji,

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą 2-2,1 kg 

Waga: 56,7 kg,

Zasilanie: 220-230/ 50-60Hz (1-2 fazy).

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup kawy w 

cenach od 75 zł netto/kg

• 25 kg kawy

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 900 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Gaggia Concetto Evo

Zakup ekspresu

w cenie

14 300 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%

Gaggia Concetto Super Automatic to ekspres, który posiada profesjonalne cappuccinatore wbudowane 

do dozownika. Ekspres ten wykonuje procedurę płukania linii mleka w celu zwiększenia wydajności i 

higieny. 

Funkcje: wyjmowana grupa zaparzająca (blok zaparzania) wbudowany młynek do kawy z możliwością 

regulacji nowy elektroniczny system dozowania pozwalający na zapamiętanie preferowanych ustawień 

espresso, regulując dawki kawy w filiżance cyfrowy panel sterowania regulacja wysokości kawy. 
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Kalea

Podświetlane menu, nowoczesny design

• Dotykowy panel

• Dwa zbiorniki na ziarno –mniejsza częstotliwość 

uzupełniania, odpowiednia mieszanka do wybranego 

napoju

• Pojemnik na czekoladę

• Możliwość podłączenia bańki lub pod stałe łącze wody

• Przygotowanie kaw mlecznych w pełni automatycznie 

–udogodnienie dla użytkownika i Klienta

• Bardzo szeroka możliwość regulacji stopnia mielenia, 

nacisku bloku, napowietrzenia mleka

• Wydajność 150 kaw na godzinę

Główne parametry

• Waga65 kg

• Pojemniki na kawę 1,2 kg

• Pojemnik na czekoladę 1,8 kg

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 370 x 780 x 590 mm

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup kawy 

w cenach od 75 zł netto/kg

• 28 kg kawy

Lub

• 34 kg czekolady

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 1600 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu

w cenie

19 999 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Gemma touch screen

• Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 5,7 cala

• Interfejs USB

• 40 programowalnych napojów

• 8 opcji wyboru ekranu dla 5 ekranów

• zarządzanie oszczędzaniem energii (Energy-Saving

System)

• 2 zintegrowane szlifierki z systemem dźwiękoszczelnym

• uruchamia parę

• wyrzuca wodę

• szuflada na zbiórkę pieniędzy

Profesjonalny ekspres do kawy o podstawowym i wyrafinowanym 

designie, który może wspierać wysoką produktywność dzięki 

zastosowaniu niezależnych kotłów i innowacyjnego systemu 

hydraulicznego, który umożliwia ciągłe użytkowanie nawet w 

przypadku dużego obciążenia pracą. Ponadto, dwie standardowe 

wbudowane szlifierki oferują możliwość zastosowania dwóch 

różnych mieszanek kawy lub regularnych różnych mielenia 

według przygotowywanego napoju.

• Główne parametry :

• Pojemność bojlera: 1,7 

• Napięcie : 230/240

• Całkowita moc : 3400/3700

• Wymiary : 410x600x790

• Waga : 66 / 80

Zakup ekspresu w 

cenie 

34 859zł netto

30 % rabatu na zakup kawy
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Astoria Drive 600

Wszechstronność Drive6000 pozwala wybrać 16 napojów bezpośrednio z menu, również dzięki 

możliwości automatycznego spieniania mleka.

Dwa pojemniki 1 kg pozwalają na przygotowanie różnych rodzajów kawy i napojów na bazie kawy lub 

mleka.

Drive6000 w wersji ASR, dzięki trzeciemu zbiorniczkowi przeznaczonemu na rozpuszczalne proszki, 

umożliwia integrację menu Drive6000 z kreatywnymi napojami poprzez połączenie trzeciego 

składnika z mlekiem i kawą.

• Główne parametry :

• Pojemność bojlera: 1 

• Napięcie : 380-415

• Całkowita moc : 5900

• Wymiary : 515x570x823

• Waga : 64/77

• Cena : 9.583,00

Zakup ekspresu w 

cenie 

36 223 zł netto

30 % rabatu na zakup kawy 
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• 6 napojów do wyboru

• 400 kaw na godzinę

• Każda kawa w 6 sekund

• 3 pojemniki na produkty (kawa, czekolada, mleko)

• Gorąca woda

• Możliwość podłączenia pod stałe łącze wody, na 

pompkę lub zbiornik wewnętrzny

Główne parametry

• Wysokość: 580 mm

• Szerokość: 300 mm

• Głębokość: 365 mm

• Waga: 16 kg

• Moc urządzenia/zasilanie: 220/240v, 50/60 Hz, 2 

750W

• Moc urządzenia/zasilanie: 220/240v, 50/60 Hz, 2 

750W

• LCD alfanumeryczny 2 linie x 16 znaków

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup

• 4 opakowań kawy (które wystarczą na 

ponad 1 160 porcji kawy)

Lub

• 8 kg czekolady (które wystarczą 480 porcji 

czekolady)

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 250 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Krono

Zakup ekspresu

w cenie

3 900 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Najbardziej wydajne ekspresy –nawet 600 kaw na 

godzinę

• Każda kawa w 6 sekund

• 3 pojemniki na produkty (kawa, czekolada, mleko)

• 9 przycisków wyboru

• Gorąca woda

Główne parametry

• Wysokość: 680 mm

• Szerokość: 280 mm

• Głębokość: 500 mm

• Pojemność Bojlera: 8 litrów!

• Moc urządzenia/zasilanie:

• Standard 3 kW/ 13 A

• Wydajność 600 kaw na godzinę

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu 

zazakup kawy liofilizowanej

• 6 opakowań kawy (które 

wystarczą na ponad 1 740 porcji 

kawy)

Lub

• 12 kg czekolady (które wystarczą 

720 porcji czekolady)

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 300 

zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Attimo

Zakup ekspresu

w cenie

8 600 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Funkcjonalny, ergonomiczny, współczesny 

design

• Intuicyjna obsługa

• Wysoko oceniany przez użytkowników

• 6 sekund -kawa czarna

• 9 sekund –cappuccino

Główne parametry

• Wysokość: 680 mm

• Szerokość: 280 mm

• Głębokość: 500 mm

• Pojemność Bojlera: 8 litrów!

• Moc urządzenia/zasilanie:

• Standard 3 kW/ 13 A

• Wydajność 600 kaw na godzinę

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy Liquid w cenie 164 zł netto za 

opakowanie 1,25 l

• 3 opakowania kawy 

(które wystarczą na ponad 660 porcji kawy)

w tym

• bezpłatny serwis i obsługa

Każdy kolejne opakowanie kawy w cenie 

164 zł netto

Każdy kolejne opakowanie mleka w cenie 

32 zł netto

Douwe Egberts Cafitesse
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Astoria Storm 2gr

Główne parametry :

• Pojemność bojlera: 8,5

• Napięcie : 230-400/240

• Całkowita moc : 4800/5230

• Wymiary : 1035x618x500

• Waga : 85/114

• Oszczędność energii: automatyczne włączanie/ 

wyłączanie / gotowość

• Cyfrowy, dotykowy wyświetlacz

• Programowanie dozy

• Lanca parowa zapobiegająca oparzeniom

• Bluetooth

• Super Dry: układ dostarczania suchej pary

• Przepisy na kawę: możliwość ustawienia 

parametrów dla różnych rodzajów kawy

• Port usb

• regulowane wysokości

• Interfejs użytkownika: wyświetlacz dla każdej 

grupy

• Liczba: wydana ilość kawy i gorącej wody, zużyte 

litry wody, ostrzeżenie o regeneracji filtrów, 

szlifierka zużycia, liczba przepłukanych naczyń

• Hydrauliczny system kontroli wydajności

Zakup ekspresu w 

cenie 

45 984 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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GaggiaTS 1

Ponad czasowy design

• 1 grupa

Główne parametry

• Waga25 kg

• Pojemność bojlera 2,3l

• Pobór mocy max 1650 Wat

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 

310 x 470 x 510 mm

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 8 kg kawy

Lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 300 zł / 

mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu

w cenie

4 400 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Możliwość zakupu w kolorze czerwonym

• 1 grupa

Główne parametry

• Waga 43 kg

• Pojemność bojlera 4,9l

• Pobór mocy max 3200 Wat

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 450 x 500 

x 540 mm

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 12 kg kawy

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 400 zł / 

mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

GaggiaCompact 1GR

Zakup ekspresu

w cenie

6 900 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Astotia Greta 

Mała uniwersalna maszyna nadająca się 

zarówno do zastosowań profesjonalnych, 

jak i półprofesjonalnych: niewielki rozmiar i 

łatwość użycia sprawiają, że Greta jest 

idealną maszyną do biur lub barów o 

zmniejszonej objętości kawy. Wewnętrzne 

komponenty są identyczne jak w 

profesjonalnych maszynach, ale w 

mniejszych wymiarach: gwarantuje to 

jakość w filiżance espresso. 

W malowanej stali i plastiku dostępna jest 

zarówno z wewnętrzną pompą 

objętościową, do podłączenia do sieci 

wodociągowej, jak i z pompą wibracyjną w 

przypadku ręcznego napełniania.

Główne parametry :

• Pojemność bojlera: 2 

• Napięcie : 120/230-400

• Całkowita moc : 1300/2400

• Wymiary : 400x530X510

• Waga : 38/47

Proponujemy:

• Dzierżawę ekspresu w cenie 443 /miesiąc

Lub 

• Bezpłatną dzierżawę ekspresu  przy zakupie kawy 

12 kg/miesiąc

w tym

• bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu w 

cenie 

7 099zł netto

30 % rabatu na zakup kawy 
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2 grupy

• 1 dysza pary

Główne parametry

• Waga 43 kg

• Pojemność bojlera 4,9l

• Pobór mocy max 3200 Wat

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 550 

x 500 x 540 mm

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup kawy w 

cenach od 75 zł netto/kg

• 14 kg kawy

lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 550 zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

Gaggia Compact 2GR Red/Silver

Zakup ekspresu

w cenie

8 200 zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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2 grupy

• Wydajność 300 litrów wody na 

godzinę

• Elektroniczny system dozowania

Główne parametry

• Waga55 kg

• Pojemność bojlera 13l

• Pobór mocy max 5000 Wat

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 625 x 

472 x 510 mm

Proponujemy:

Bezpłatną dzierżawę ekspresu za zakup 

kawy w cenach od 75 zł netto/kg

• 14 kg kawy

Lub

• Dzierżawę ekspresu –w cenie 500 

zł / mc

w tym

• Bezpłatny serwis i obsługa

XD Evolution

Zakup ekspresu

w cenie

10 900zł netto

Zakup kawy z rabatem 30%
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Astoria Tanya

Tanya jest idealnym rozwiązaniem 

dla tych, którzy szukają esencji 

jakości i najlepszego połączenia 

prostoty i niezawodności.

Dostępne w elektronicznej wersji 

SAE z objętościowym dozowaniem 4 

dawek kawy, programowalnych 

bezpośrednio z panelu przycisków 

oraz w półautomatycznej wersji AEP, 

wyposażonej w ręczne sterowanie 

przyciskiem.

• Główne parametry :

• Pojemność bojlera: 6 

• Napięcie : 120/230-400/240

• Całkowita moc :2800/3600/3900

• Wymiary :700x540x520

• Waga :47/58

Proponujemy:

• Dzierżawę ekspresu w cenie 600 zł/miesiąc

Lub 

• Bezpłatną dzierżawę ekspresu  przy zakupie kawy 

15 kg/miesiąc

w tym

• bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu w 

cenie 

11 506 zł netto

• 30 % rabatu na zakup kawy 
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Astoria Rapallo Manuale

• Elektryczny podgrzewacz do filiżanek
• Światło neonowe
• Ogrzewanie gazowe z zaworem 

bezpieczeństwa i automatyczną regulacją

Tradycyjna maszyna o stylistyce retro: 
wyjątkowe linie i widoczne elementy 
sprawiają, że Rapallo to maszyna o 

szczególnym i wyrafinowanym smaku. 
Ręczna wersja dźwigni, niezawodna i łatwa 
w obsłudze, jest przeznaczona dla tych 
baristów, którzy chcą utrzymać, nawet w 
ekspresie do kawy, prawdziwą tradycję 

włoskiego espresso.

Główne parametry :
• Pojemność bojlera: 10.5 
• Napięcie : 120/230-400/240

• Całkowita moc : 2900/3700/4000
• Wymiary : 730x580x545
• Waga : 72/82

Proponujemy:
• Dzierżawę ekspresu w cenie 1 135/miesiąc

Lub 
• Bezpłatną dzierżawę ekspresu  przy zakupie kawy 

23 kg/miesiąc

w tym
• bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu w 
cenie 

18 163 zł netto

30 % rabatu na zakup kawy 
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Astoria Sabrina 2gr 

• Panel z 6 podświetlanymi przyciskami

• Ręczny przełącznik do manualnego 

parzenia kawy

• Elektroniczny podgrzewacz do filiżanek

• Białe oświetlenie paneli bocznych

• Oświetlenie LED

• Ostrzeżenie o wymianie filtra

• Informacja o wszelkich usterkach

• Program czyszczenia grup 

Zainspirowany klasycznym stylem lat 60. Sabrina wyróżnia się 

charakterem i elegancją. 

Zgrabne i harmonijne linie, podkreślone światłem 

Unikalny design w służbie technologii, praktyczności i 

niezawodności dla końcowego efektu wszechstronności i jakości 

we wszystkich napojach.

Główne parametry :

• Pojemność bojlera: 10.5

• Napięcie : 120/230-400/240

• Całkowita moc : 3100/3900/4200

• Wymiary : 835x582x582

• Waga : 82/97

Proponujemy:

• Dzierżawę ekspresu w cenie 1 500

Lub 

• Bezpłatną dzierżawę ekspresu  przy zakupie kawy 

30 kg/miesiąc

w tym

• bezpłatny serwis i obsługa

Zakup ekspresu w 

cenie 

24 515zł netto

30 % rabatu na zakup kawy 
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Astoria Pluse 4 You

• Elektroniczna termoregulacja grup

• Wyświetlanie objętościowego ciśnienia 

pompy

• Wyświetlanie wilgotności otoczenia

• Wyświetlanie ciśnienia obiegu wody

• Programowanie cykli zmywania

• Przycisk wielofunkcyjny do nawigacji z 

przewodnikiem w menu wyświetlacza

• Wyświetlanie parametrów maszyny

• Komunikaty diagnostyczne ułatwiające pomoc

• Programowanie temperatury dla każdej grupy

• Programowanie temperatury wody

Technologia Green Line zmniejsza zużycie nawet o 

47,6% * w porównaniu do tradycyjnych ekspresów do 

kawy.

Dzięki inteligentnej kontroli temperatury i 

innowacyjnemu systemowi regulacji Plus 4 You TS 

dystrybuuje energię tylko tam, gdzie jest to potrzebne.

Proponujemy:

• Dzierżawę ekspresu w cenie 1900 zł / miesiąc 

Lub 

• Bezpłatną dzierżawę ekspresu  przy zakupie

40 kg kawy/miesiąc

w tym

• bezpłatny serwis i obsługa

Główne parametry :

• Pojemność bojlera: 8

• Napięcie : 230-400/240

• Całkowita moc : 4400/4700

• Wymiary : 835x565x575

• Waga : 84/98

• Cena :8.457,00

Zakup ekspresu w 

cenie 

31 968 zł netto

30 % rabatu na zakup kawy 
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Młynek posiada pojemnik na zmieloną 

kawę 0,3 kg

• Umożliwia nam dostosowanie 

wielkości pojedynczej porcji kawy w 

zakresie od 5,5 g do 8 g.

Główne parametry

• Waga 17 kg

• Zbiornik na ziarna kawy 1,4 kg

• Pobór mocy max 1650 Wat

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 230 x 

670 x 270 mm

Młynek posiada śrubę mikrometryczną, 

za pomocą której ustawimy gradację 

mielonej kawy

• Wyświetlacz graficzny umożliwia 

nam dostosowanie wielkości 

pojedynczej porcji kawy w zakresie 

od 5,5 g do 9,5 g

Główne parametry

• Waga 8,5 kg

• Wydajność

• Zbiornik na ziarna kawy 0,6 kg

• Pobór mocy max 1650 Wat

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 190 x 

470 x 310 mm

MD75 / M5DRED, SILVER, BLACK

Zakup młynka

w cenie

1 950 zł netto

Zakup młynka

w cenie

2 400 zł netto

Proponujemy:

Dzierżawę młynka –w cenie 120 zł / mc
Proponujemy:

Dzierżawę młynka –w cenie 150 zł / mc
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Astoria Super Jolly M

Wersja z ręcznym lub automatycznym dozowaniem 

Ciągła regulacja szlifowania mikrometrycznego

• Napięcie: 220 - 240 (V)

• Moc: 350 (W)

• Frezy: 64 / 2,5 płaskie (Ø mm / in)

• Pojemność zbiornika (ziarna): 1,2 / 

2,7 (kg / kg)

• Pojemność zbiornika (podłoże): 

280 / 0,6 (g / lbs)

• Dostosowanie dawki: 5,5 ÷ 8 (g)

• Szerokość: 195 / 7,75 (mm / in)

• Głębokość: 263 / 10,5 (mm / in)

• Wysokość: 610/24 (mm / in)

• Waga netto: 14/31 (Kg / lbs)

• Waga brutto: 15/33 (kg / kg)

• Dostępne kolory: czarny -

aluminium
Zakup ekspresu w 

cenie 

5180 zł netto

Proponujemy:

• Dzierżawę młynka w cenie  220 zł/miesiąc

Lub 
• Bezpłatną dzierżawę ekspresu  przy zakupie kawy 

10 kg/miesiąc

w tym

• bezpłatny serwis i obsługa

30 % rabatu na zakup kawy 
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Główne parametry

• Zasilanie 220-240 V; 50-60 Hz

• Moc nominalna 1 050 W

• Materiał: poliwęglan

• Pojemność zbiornika na wodę 2,7 litra

• Ręczny załadunek kapsuł

• Klawisz kawy rozpoczyna

programowanie i ręczne zaparzanie

• Automatyczne zrzucanie zużytego wkładu do 

szuflady

• szuflada na 25 zużytych kapsuł

Proponujemy:

Dzierżawę ekspresu w cenie 280 zł netto/mc 

wraz z:

• 200 kapsułami kawy

• Bezpłatnym serwisem

Każdy koleje 100 kapsuł kawy w cenie od 140 zł 

netto

Główne parametry

• Zasilanie: 230V, 50Hz

• Moc: 950 W

• materiał: stal

• Pojemność zbiornika na wodę: 3,5l

• Automatyczny system kontroli poziomu 

wody

• Automatyczne odrzucanie zużytych 

pojemników do szuflady

• Licznik kontrolujący zużycie kawy

• 4 różne programy dawkowania

• Spieniacz do mleka

• Gorąca woda

• Wymiary:23,5x36x31 cm

• Waga: 12,5 kg

LavazzaEspessoPoint

Zakup ekspresu

w cenie

1 400 zł netto
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Inne marki 

Większość z prezentowanych urządzeń jest w dostępne 

w różnych konfiguracjach prosimy o doprecyzowanie 

parametrów z naszym przedstawicielem 

Oferujemy również urządzenia  innych marek i 

producentów. Chętnie wycenimy je specjalnie dla 

Państwa 
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Kawa COFFEE CHOICE



Obróbka kawy metodą na sucho przekłada się na charakterystykę o 
intensywnym, mocno owocowym profilu smakowym. Daje duże body 

i słodycz, połączone z niższą kwasowością niż w kawach 
pochodzących z obróbki mokrej. Ze względu na brak zastosowania 

wody, może powstać brudnych w posmaku.

39

Obróbka naturalna



.

Kawy obrabiane tą metodą odznaczają się wyższą kwaskowatością, którą 
ziarna nabywają podczas kontrolowanej fermentacji. Na etapie mycia 

ziaren następuje wymywanie niektórych substancji chemicznych, co 
sprawia, że kawy są delikatne i czyste w smaku z przyjemnymi 

owocowymi nutami. 

40

Obróbka myta 
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Honey proces-jest to metoda pośrednia obróbki suchej i 

mokrej, w której pierwszy etap, selekcja oraz łuskanie 

owoców pochodzi z obróbki na mokro, a drugi-suszenie z 

metody naturalnej.

Napar z ziaren kawy uzyskanej w ten sposób jest bardzo 

słodki, pełny, owocowy z delikatną kwaskowatością. W 

smaku i aromacie przypomina często owocowy kompot 

lub napar z suszu owocowego. 

Honey proces
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• Kawy ziarniste z całego świata 

wypalamy we własnej 

manufakturowej palarni dzięki 

czemu dostarczana jest świeżo 

po wypaleniu.

• Wypalanie w piecu o wydajności 

400 kg dziennie daje nam 

możliwość dostosowania 

mieszanek na potrzeby każdego 

klienta

• Każdy klient może nam zlecić 

wypalenie kawy według 

własnych preferencji. 

• Realizujemy zlecenia już od 10kg
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Jasne palenie - Jasnobrązowy kolor ziaren charakteryzuje 
łagodniejszy smak kawy oraz wysoką zawartość kofeiny. Taka kawa 

jest naturalnie kwaskowata i niemal pozbawiona goryczki. 

Średni stopień palenia kawy jest najpopularniejszy, gdyż 

umożliwia uzyskanie równowagi pomiędzy delikatnym smakiem 

a optymalną zawartością kofeiny.

Ziarna kawy są błyszczące, o ciemnym, niemal czarnym zabarwieniu. Ciemne wypalanie odbiera kawie 

kwaskowatość, a przynosi gorzko - słodką gęstość. Większość kaw palonych w ten sposób traci swoje naturalne 

nuty smakowe, a ujawnia nuty mocnego palenia - takie jak orzech bądź czekolada. Smak takiej kawy nabiera 

wyraźnej goryczki. Tak wysoka temperatura palenia niemalże usuwa kofeinę, a jednocześnie ujednolica smak i 

powoduje, że różne ziarna stają się podobne do siebie.



Rodzaje ziaren
Arabika :

Charakteryzuje ją mniej goryczkowy smak oraz bogatszy 
aromat i charakterystyczna kwasowość. Arabika zawiera 
około 0,9 -1,4% kofeiny 

Robusta:

Robusta zawiera około 1,8 -4% kofeiny, a więc w 
przybliżeniu  dwa razy więcej niż arabika. Stanowi to spory 
atut dla wszystkich osób, które w kawie szukają przede 
wszystkim kofeinowego pobudzenia. Robusta gwarantuje 
zazwyczaj bogatszą cremę na kawie, dlatego często jest 
dodatkiem do blendów (mieszanek) które ową cremę mają 
zapewnić.

Część konsumentów nie przepada za kwasowością w 
kawie, dlatego bywa tak, że ratują się oni kawami o 
ciemniejszym paleniu lub właśnie tymi z dodatkiem 
robusty.
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Coffee Choice –Przykładowe blendy 

Kawa pochodząca z Brazylii stanowi około jednej trzeciej światowej produkcji, co czyni ten kraj 

największym producentem na świecie. W Brazylii uprawiane są zarówno Arabica jak i Robusta.

Brasil Mogiana-singel

Profil: Niska kwasowość, lekkiej i średniej body, słodka, orzechowo -migdałowa
Regiony: Mogiana (stan Sao Paulo)
Uprawa: Wysokość nad poziomem morza: 200-800 metrów nad poziomem morza
Odmiana: Głównie Caturrai Catuaí

Okres zbiorów: marzec -październik Głównym w czerwcu
Klasyfikacja: NY 2 (0-4 wady), Screen17/18, ss, fc
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• Oferujemy kawy :

• Ziarniste

• Mielone 

• Liofilizowane oraz kapsułki   
(Lavazza)
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Brasil Cerrado-singiel

• Region: Minas Gerais
• Obróbka: Natural
• Wysokość upraw: 900-1220 m n.p.m.
• Profil sensoryczny: Średnie body, nuty czerwonych         
jagód i karmelu. Migdałowo -czekoladowy posmak.

Brasil Santos -singiel

Mocno aromatyczna kompozycja 
100% brazylijskiej arabiki Santos. 
Zdecydowane nuty prażonych 
migdałów z akcentami cytrusowymi 
w posmaku. Delikatna kompozycja 
dedykowana koneserom 
wysublimowanych włoskich kaw.

Ethiopia Sidamo-singiel

• Klasyka dla smakoszy

• Kraj: Etiopia
• Region: Sidamo
• Obróbka: na mokro
• Wysokość upraw: powyżej 1200 m n.p.m. Częściowo 

zacienione plantacje
• Profil sensoryczny: aromat kwiatowy, orzech i gorzka 

czekolada, średnia intensywność z lekko zaznaczoną 
kwaskowością, wyrazista i długotrwała konsystencja, 
klasyczna

• posmak: orzeźwiający, bogaty, wyrazisty

Kawy z prowincji Sidamo charakteryzuje aromat 
kwiatowy, korzenny, czysty smak o nutach 

kwiatowych, w aromacie orzech i gorzka czekolada. 
Orzeźwiający posmak sprawia, że jest to mieszanka 
idealna również do kaw mrożonych lub typu Mokka. 
Kawa łagodna, stonowana o średniej kwaskowości. 
Idealna równowaga kwaskowości i goryczki, długie 

body.
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Creama

Crema= 80% Arabica / 20% Robusta Indie
Kawa o mocnym charakterze wyróżniająca się 
zdecydowanymi nutami gorzkiej czekolady i 
orzechów. Polecana miłośnikom prawdziwego 
włoskiego espresso. Mieszanka wyraźnie wyczuwalna 
w kawach mlecznych.

Geisha

Wyczuwalny aromat mlecznej czekolady przełamany 
delikatną nutą cytrusów.
Region: Honduras
Plantacja: El Guineal
Ziarno: 100% Arabiki
Wysokość: 1450 m.a.s.l
Obróbka: Mokra
Palenie: Jasne
Body: Średnie
Kwasowość: Niska

Automatico2

Arabiki Brasil Mogiana, BrasilCerrado80% i 
robustaIndiaCherry20%

Starannie wyselekcjonowane ziarna arabiki z domieszką 
robusty oraz powolny, łagodny proces palenia nadają pełny 
wyrazisty charakter o orzechowo-czekoladowym smaku, 
delikatnym aromacie i jedwabistej cremie.

Kongo Civu – kawa alternatywna 

Kawa o delikatnej kwasowości z pełnym, owocowym body. 
W smaku przeważają rodzynki z suszonymi figami i śliwką.

Aromat to kombinacja czekolady i owocowego dżemu.

Kraj: Demokratyczna Republika Kongo
Region: Kivu; Wysokość upraw: 1600 mnpm
Kooperatywa/projekt: Virunga Coffee Sarl, Butembo

Ziarno: Bourbon (arabica)
Obróbka: pełne mycie; Palenie: jasne
Aromat: słodki, czekoladowo-owocowy
Smak: ciemne owoce (śliwka, rodzynki, figi)
Body: pełne

Kwasowość: przyjemna, zbalansowana



Herbaty
NEWBY/ IRVING
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Ekskluzywna oferta gastronomiczna

• Herbata Liściasta,

• w piramidkach, 

• w puszkach

• Herbata w eleganckich kopertkach

Proponujemy:

• Herbatę najwyższej jakości

• Akcesoria (filiżanki, czajniczki, skrzynki    ekspozycyjne)

• Bezpłatną dostawę towaru

• Oferta cenowa i asortymentowa w oddzielnym pliku
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Imbryki i filiżanki

54

Oferujemy również sprzęt do zaparzania herbaty

• oferta dostosowywana indywidualnie do potrzeb klienta 
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Herbaty Irving to 

doskonały produkt dla 

wymagających klientów 

do stosowania na 

śniadaniach, przerwach 

kawowych, i cateringach.

Klienci cenią ją za balans 

ceny do jakości produktu 



Cisowianka
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Proponujemy różnorodny asortyment wody mineralnej:

• Eleganckie małe butelki Perlage

• Wygodne butelki sportowe

• Puszki i inne rodzaje opakowań 



Dyspensery do wody 
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Elegancki dozownik dostarcza bez przerwy wodę po mikrofiltracji:

• zimną

• w temperaturze pokojowej 

• gazowaną

Główne zalety:

• cichy

• posiada mikroprocesor sterujący urządzeniem

• bardzo niskie zużycie energii

• naświetlanie promieniami UV gwarantujące 

maksymalną higienę 



Asortyment jednorazowy 
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Lp. Akcesoria
Ilość w 

kartonie 
Cena 

1 Art. Cukier Saszetki Biały 1000 szt. - 58,00

2 Art. Cukier Saszetki Brązowy 1000 szt. - 64,00

3 Art. Słodzik  0,7g 1000 szt. - 73,00

4 Art. Kawa Sticks 2g 100 szt. - 30,00

5 Filiżanka espresso 70cc 6 11,00

6 Filiżanka kawa/cappucino 200cc 6 12,00

7 Filiżanka kawa/cappucino 300cc 6 15,00

8 Dzbanek / filiżanka do Herbaty 6 28,00

9 Art. MIESZADEŁKA 130 mm 1000 szt. - 15,73

10 Art. KUBEK PAPIER 100 ml UC 100 szt. Trzy ścianki - 35

11 Art. KUBEK PAPIER 250 ml UC 100 szt. Trzy ścianki - 45

12 Art. KUBEK PAPIEROWY 300 ml UC 100 szt. Trzy ścianki - 55

13 Art. KUBEK PP 200 ML PRZEŹROCZYSTY  100 szt. - 5,39

14 Art. POKRYWKA DO KUBKA 250 ml 100 szt. - 10

15 Art. POKRYWKA DO KUBKA 300 ml 100 szt. - 14,37
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Lp. Soki 100% - Gotowe do użycia !

Ilość w 

karton

ie 

Cena 

Cena za 

litr

1 Sok 100% z pomarańczy                                       3L 3 3,35 zł

2 Sok 100% z jabłek                                                 3L 3 2,75 zł

Produkty 1 kg 

netto
VAT 1 kg brutto

koszt 1l gotowego soku 

netto

SOKI

Zagęszczony 100% sok pomarańczowy 15,95 zł 5% 16,75 zł 3,19 zł

Zagęszczony 100% sok jabłkowy 16,76 zł 5% 17,60 zł 3,35 zł

Zagęszczony 100% sok jabłkowy mętny 16,51 zł 5% 17,34 zł 3,30 zł

Zagęczczony 100% sok pomarańczowy z miąższem 16,76 zł 5% 17,60 zł 3,35 zł

NEKTARY

Zagęszczony nektar z różowych grejpfrutów 50% soku 13,83 zł 5% 14,52 zł 2,77 zł

Zagęszczony nektar pomarańczowy           55% soku 10,98 zł 5% 11,52 zł 2,20 zł

Zagęszczony nektar multiwitamina 50% 11,59 zł 5% 12,17 zł 2,32 zł

NAPOJE

Zagęszczony ekskrakt Herbaty z Cytryną ICE TEA 9,60 zł 8% 10,37 zł 1,07 zł

Koncentrat napoju pomarańczowego 30% 10,46 zł 8% 11,30 zł 1,74 zł

Koncentrat napoju/nektar z czarnych porzeczek 20% 9,79 zł 8% 10,57 zł 1,63 zł

Koncentrat napoju jabłko - mieta 30% 8,56 zł 8% 9,25 zł 1,43 zł

Koncentrat napoju jabłkowego 20% soku 9,46 zł 8% 10,22 zł 1,58 zł

Koncentrat napoju wiśnia – jabłko 20% Soku 9,15 zł 8% 9,88 zł 1,53 zł

Koncentrat "kompot zimowy" 12,55 zł 8% 13,55 zł 2,09 zł

Koncentrat "kompot wiosenny 12,55 zł 8% 13,55 zł 2,09 zł

Koncentrat "lemoniada cytrynowa" 14,35 zł 8% 15,50 zł 2,39 zł

Koncentrat "lemoniada cytrynowo rabarbarowa" 14,35 zł 8% 15,50 zł 2,39 zł
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•W przypadku zakupu urządzeń 

gwarantujemy stały serwis w 24 

godziny i urządzenie zastępcze na 

czas naprawy (tak jak przy 

współpracy abonamentowej) -pod 

warunkiem regularnych zakupów 

kawy (bez limitów)

•Warunki współpracy ustalamy 

indywidualnie –dostosowujemy się 

do potrzeb Klienta

• Jesteśmy otwarci na negocjacje 

warunków współpracy w 

przypadkach dotyczących więcej niż 

jednego asortymentu

Tel. +48 539 989 557 ; info@uniquechoice.pl

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia naszego showroom-u firmowego


