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niezawodny i sprawny serwis w ramach umowy abonenckiej

obsługa firm w zakresie sprzedaży i dzierżawy ekspresów 
do kawy: kolbowych, automatycznych, kapsułkowych

Ogólnopolski dostawca rozwiązań dla branży HoReCa & B2B
manufakturowa palarnia kawy

dystrybutor & serwis
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producent kraftowej, świeżo palonej kawy dostarczanej z
najbardziej pożądanych zakątków świata



unique choice
opakowania produktowe 
i asortyment jednorazowy 
z personalizacją brendową
marki klienta

ekspresy profesjonalne: 
kolbowe, automatyczne
kapsułkowe, akcesoria
baristyczne

ekskluzywne gatunki kaw z
wielu zakątków świata
świeżo wypalane pod
preferencje klienta

czołowy producent
produktów klasy premium:
syropy, koncentraty, bazy
koktajlowe, sosy deserowe i
likiery alkoholowe

wysokiej jakości woda
produkowana w kilku rodzajach:
silnie gazowana, gazowana,
niegazowana, lekko gazowana
oraz jako musująca Perlage

starnnie wyselekcjonowane
mieszanki herbat,
produkowanych z dbałością o
zachowanie naturalnego
charakteru
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OFERTA HoReCa & B2B

newby monin

unique choice czołowe marki
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w naszej palecie znajduje się ponad 20 singli oraz kilka
 blendów.

posiadamy własną palarnię, w której miesięcznie możemy 
 wypalić nawet 10 ton naturalnego ziarna,
sprowadzanego bezpośrednio z plantacji kawy na całym
świecie

kawa speciality

palarni kawy
unique choice

jesteśmy producentem świeżo palonej kawy speciality

na życzenie klienta mielimy świeżo palone ziarno pod 
preferowany sposób parzenia



poznaj nasze kawy
250g/1000g

Honduras
Palenie: średnie
Kwasowość: niska
Smak: poziomka,
pomarańcza, 
mleczna czekolada

Brazil Santos
Palenie: średnie
Kwasowość: niska
Smak: prażone
migdały, cytrusy

Coffee Bar
Palenie: średnie
Kwasowość: niska
Smak: prażone
migdały, cytrusy

Kenya
Palenie: jasne
Kwasowość: średnia
Smak: porzeczki,
truskawki

Colombia
Palenie: jasne
Kwasowość: średnia
Smak: tarte owoce,
karmel, gorzkie
kakao

Guatemala
Palenie: jasne
Kwasowość: niska
Smak: mleczna
czekolada,
pomarańcza, róża

Robusta Indie
Palenie: średnie
Kwasowość:niska
Smak: intensywna
gorycz,ziemistość

Costa Rica
Palenie: jasne
Kwasowość: niska
Smak: słodkie
owoce



Tanzania
Palenie: jasne
Kwasowość: średnia
Smak: owoce,
wanilia, czekolada

Automatico II
Palenie: ciemne
Kwasowość: niska
Smak: orzechy,
czekolada

poznaj nasze kawy
250g/1000g

Mieszanka sezonowa
Palenie: średnie
Kwasowość: skórka
grejpfruta
Smak: żółte owoce
tropikalne, karmel

Congo Kivu
espresso
Palenie: ciemne
Kwasowość: niska
Smak: ciemne owoce 

Automatico I
Palenie: ciemne
Kwasowość: niska
Smak: orzechy

Kawa okazjonalna
Palenie: średnie
Kwasowość: niska
Smak: według
określonej
mieszanki blendu

Mieszanka Wiosenna
Palenie: średnie
Kwasowość: średnia
Smak: karmel,
marcepan, herbata
earl grey

Sprawdź więcej
pozycji

https://uniquechoice.pl/kategoria-produktu/kawa/


przeczytaj więcej na: unquechoice.pl/blog

KAWY UNIQUE CHOICE
są zawsze świeże

Idealnie dobrane torebki, w których zamykamy nasze
kawy, chronią je przed działaniem czynników
zewnętrznych jednocześnie uwalniając nadmiar gazu 

kawy z naszej oferty wypalamy samodzielnie w
manufakturowej palarni, zapewniając tym samym
najwyższą jakość i świeżość produktu

wszystkie nasze paczki wyposażone są w specjalną strunę.
Umożliwia ona bezproblemowe otwarcie oraz
wielokrotne zamknięcie każdej kawy

https://uniquechoice.pl/zawsze-swieza-kawa/
https://uniquechoice.pl/zawsze-swieza-kawa/


WYBIERZ GATUNEK KAWY
WYBIERZ CZY KAWA MA BYĆ W
ZIARNIE CZY ZMIELONA
OKREŚL ILOŚĆ ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTUJ WŁASNĄ
GRAFIKĘ NA PACZKĘ POD
WYMAGANE WARTOŚCI
GRAFICZNE DO DRUKU
WYŚLIJ PROJEKT DO
AKCEPTACJI
OPŁAĆ ZAMÓWIENIE
ODBIERZ SWOJE KAWY

1.
2.

3.
4.

5.

6.

chcesz zdobyć uwagę swoich klientów? a może podarować im specjalny
prezent - zaprojektuj swoją paczkę kawy!

opakowanie klienta

design paczki dostosowany pod twoje preferencje

cena wprowadzenia grafiki:
200 zł za wzór
powyżej 100 opakowań gratis

paczki próbne w cenie 100% ceny

napisz do nas: marketing@uniquechoice.pl aby poznać wytyczne graficzne

Wykonanie projektu
graficznego przez naszego
grafika - wycena
indywidualna



przy stałej współpracy oferujemy indywidualne rabaty w zależności od
ilości zakupionych paczek/ kg kawy

Przykłądowe rabaty
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STAŁa współpraca = STAŁY RABAT

cena: 
10kg/mies/ -10%
20kg/mies/-20%

powyżej 20kg/mies - ustalamy
warunki indywidualne

napisz do nas: zamówienia@uniquechoice.pl określ planowaną ilość kawy
miesięcznie i otrzymaj indywidualną wycenę



PODARUJ WYJĄTKOWY PREZENT 
SWOIM KLIENTOM I PRACOWNIKOM

Kawa 250g
Mix herbat NEWBY: 

dodatek sezonowy (np. miód)
 (5 piramidek lub 15 saszetek)

Cena: 49 zł

2 x Kawa 250g
Mix herbat NEWBY

dodatek sezonowy (np. miód)
 ( 10 piramidek herbaty lub 25 saszetek)

Cena: 79 zł

3 x Kawa 250g
Kartonik 100g lub Mix herbat NEWBY
(15 piramidek herbaty lub 50 saszetek)
dodatek sezonowy (np. miód)

Cena: 129 zł

Przykład IIIPrzykład I Przykład II

Chcesz stworzyć personalizowany zestaw prezentowy? NAPISZ DO NAS: marketing@uniquechoice.pl



znajdź
idealny ekspres dla

swoich potrzeb

W sklepie internetowym Unique Choice
prezentujemy również ofertę ekspresów
profesjonalnych, manualnych oraz
automatycznych, akcesoriów kawowych, m.in.
kawiarek, młynków czy akcesoriów do
alternatywnych metod parzenia kawy, takich jak
Chemex, Drip czy Aeropress

w naszej ofercie znajdują się pozycję odpowiednie
zarówno dla dużych hoteli, restauracji czy
centrów konferencyjnych jak i dla mniejszych
podmiotów gastronomicznych



KUPNO lub DZIERŻAWA

Preferujemy dwa rozwiązania współpracy z klientem biznesowym:

kupno - oferta ekspresów w naszym sklepie jest wyselekcjonowana pod względem jakości,
przepustowości i segmentu cenowego w oparciu o potrzeby naszych klientów

dzierżawa - istnieje możliwość dzierżawy ekspresów na wyznaczony okres czasu. dostępność ekspresów
gotowych do umowy dzierżawy określana jest podczas indywidualnej rozmowy z przedstawicielem

ekspresy na miarę
twoich potrzeb



eskpresy manualne - kolbowe

w naszej ofercie znajdują się ekspresy
renomowanych marek, ale  możemy
przygotować dla Ciebie ofertę na wskazany
model urządzenia 

Dzierżawa możliwa już od 200 zł miesięcznie
Rabaty dystrybutorskie przy zakupie

Astoria Storm 

sprawdż ofertę

https://uniquechoice.pl/kategoria-produktu/ekspresy/manualne-ekspresy/


ekspresy automatyczne

automatyczny ekspres to wygodny i szybki
sposób przyrządzenia kawy w twojej firmie,

Hotelu czy w trakcie eventu
 

Użycie najnowszych technologii sprawia, że
uzyskujemy espresso jakości premium 

 
 

Dzierżawa od 200 zł miesięcznie
 

Necta Karisma

sprawdż ofertę

https://uniquechoice.pl/kategoria-produktu/ekspresy/ekspresy-automatyczne/


dzierżawa ekspresu w cenie od 100 zł / miesiąc w
zależności od wybranego modelu i czasu umowy

bezpłatna dzierżawa ekspresu za zakup kawy w cenach
od 75 zł netto/ kg od 3 kg kawy lub czekolady /
miesięcznie

ZASADY:

DZIERŻAWA EKSPRESÓW

napisz do nas, aby poznać aktualną ofertę ekspresów
do dzierżawy i ich indywidualne wyceny



Urządzenia posiadają funkcje bezpośredniego
dozowania wody do szklanki / butelki / karafki
Większość urządzeń posiada wodę zimną / w temp.
otoczenia / gazowaną
Nasi technicy sprawnie podłączą urządzenia do Twojej
sieci wodnej

Najem miesięczny urządzenia to koszt od 200 zł
miesięcznie wraz z jednorazową wymianą filtra w
ciągu roku  

Dyspensery do wody

200 zł 350 zł 250 zł



tamperów
odbijaków
mat tampingowych
wag
dzbanków do mleka
filtrów oraz akcesoriów i chemii do czyszczenia

warto podkreślić, że przy zakupie lub dzierżawie ekspresu od naszej
firmy, kompleksowo możesz nabyć niezbędne akcesoria, które ułatwią
pracę. posiadamy bogatą ofertę: 

dostarczamy RÓWNIEŻ POZYCJE METOD ALTERNATYWNYCH PARZENIA
TAKICH JAK: KAWIARKA, AEROPRESS, FRENCH PRESS, DRIP, CHEMEX

akcesoria i zaparzacze 

sprawdż ofertę

https://uniquechoice.pl/kategoria-produktu/zaparzacze/


NIEZAWODNY SERWIS EKSPRESÓW

podejmując z nami współpracę, możesz liczyć na sprawny i szybki serwis gwarancyjny w
przystępnych cenach. 

posiadamy wykwalifikowaną kadrę serwisową, która zbada przyczynę problemu i po
przedstawieniu kosztów rozpocznie proces naprawczy.

przy użyciu profesjonalnych preparatów zadbamy o czystość twojego ekspresu, a następnie
doradzimy jakich produktów używać, czego przestrzegać i jak samodzielnie dbać o
zakupiony/wydzierżawiony sprzęt.

masz pytanie do serwisanta? napisz na zamówienia@uniquechoice.pl



współpracujemy z wieloma markami, które współtworzą branżę HoReCa.
Możesz zamówić u nas herbaty, dodatki do kaw, wodę mineralną

sprawdż ofertę

https://uniquechoice.pl/produkty-i-rozwiazania/


Unique Choice
ul. mińska 97b
05-332 siennica
nip: 822 214 24 95

przejdź do strony

kawiarnia 
unique choice
warszawa
ul. międzyborska 10ai
04-041 warszawa

tel. +48 539 989 557
kawiarnia@uniguechoice.pl

https://uniquechoice.pl/
http://uniquechoice.pl/



