
Kompletní řešení pro hotely, restauraci a kanceláře
#káva #kávovary #čeje #serviskávovarů #pákovékávovary #milujemekávu



PREFERUJEME ČERSTVĚ 
MLETOU ZRNKOVOU KÁVU



PRAŽÍRNA

Naše nejoblíbenější káva v nabídce. Zamilujete se i vy!

Čtvrtá generace rodinné španělské pražírny El Criollo, která 
se datuje více než 100 let. 

Pražírna kávy z 19. století ze španělského města 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.



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 670 Kč
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FRESH 1COFFEE
naše zrnková káva
o káva čerstvě pražená v české 

rodinné pražírně

o směs káv z Afriky a Jižní Ameriky

o káva má mírnou aciditu, střední 
hořkost, 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

1COFFEE! FRESH 1000g 720 Kč
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1COFFEE!
prémiové suroviny

o sušené 100% mléko živočišného původu

o skvělý čokoládový nápoj s 25% obsahem 
kakaa

o nápoj s příchutí bílé čokolády

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 jen 7,5g mléka

o vyrobeno exkluzivně pro COFFEE 
PARTNERS

www.CoffeePartners.eu

Název zboží cena
1COFFEE! sušené prémiové mléko

SKIMMED 100% MILK 500g 245 Kč

1COFFEE! prémiový čokoládový nápoj
PREMIUM COCOA DRINK 1000g 260 Kč

1COFFEE! prémiový čokoládový nápoj
PREMIUM WHITE CHOC 750g 228 Kč



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 cena
papírový kelímek ECO CUPS 

bio rozložitelné 7“ 180ml (100ks)
120 Kč 

papírový kelímek ECO CUPS 

bio rozložitelné 8“ 300ml (65ks)
130 Kč
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NABÍDKA A CENÍK SUROVIN I DOPLŇKŮ
Název zboží mj DPH Cena za balení*

Zrnková káva EL CRIOLLO ETIQUETE NEGRA 1000 g 15 690 Kč

Zrnková káva EL CRIOLLO EXTRA MEZCLA 80/20 1000 g 15 670 Kč

Mletá káva EL CRIOLLO 250g 250 g 15 130 Kč

Zrnková káva NEBE-SKY SMARAGD 80/20 1000 g 15 820 Kč 

Zrnková káva NEBE-SKY HEMATIT 50/50 1000 g 15 820 Kč

Zrnková káva 1COFFEE FRESH 1000 g 15 720 Kč

1coffee INSTANT coffee 250 g 15 325 Kč

VENDIN instant DECAFFEINATED coffee 250 g 15 365 Kč

1coffee premium skimmed milk 500 g 15 245 Kč

1coffee whitener 1000 g 15 185 Kč

1coffee premium cocoa drink 25% 1000 g 15 260 Kč

1coffee premium white choco 750 g 15 228 Kč

1coffee irish cappuccino 1000 g 15 192 Kč

cukr EL CRIOLLO / NEBE - SKY bílý 4kg 1000 ks 15 365 Kč

cukr EL CRIOLLO / NEBE - SKY třtinový 4kg 1000 ks 15 429 Kč

mandle v čokoládě se skořicí EL CRIOLLO 400 ks 15 770 Kč

míchátka 105 mm dřevěné pro automatický výdej 75 ks 21 38 Kč

míchátka 140 mm dřevěné 1000 ks 21 110 Kč

papírový kelímek ECO CUPS bio rozložitelné 7“ 180ml 100 ks 21 120 Kč 

papírový kelímek ECO CUPS bio rozložitelné 8“ 300ml 65 ks 21 130 Kč

Víčko plastové na kelímek 7” 100 ks 21 105 Kč

Víčko plastové na kelímek 8” 100 ks 21 105 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH za nejmenší prodejní jednotku



KALKULACE NÁKLADŮ NA PORCE

Kalkulace za použití mléka SKIMMED MILK 
a čokolády COCOA DRINK 25%

druh nápojů voda (ml) káva (g) smetana (g) čokoláda (g) cena porce
bez DPH

Káva malá instantní 80 1,00 1,30 Kč

Espresso EL CRIOLLO 40 7 4,55 Kč

Porce mléka ke kávě 50 2,00 0,95 Kč

Cappuccino instantní 180 1,00 6,00 4,15 Kč

Cafe latté (zrnkové) 250 7,5 10,00 9,13 Kč

Horká čokoláda 150 20,00 5,20 Kč

o oblíbené receptury 1COFFEE pro vysokou kvalitu nápojů

o až o 30% úspornější, oproti konkurenci!

o ceny nápojů jsou včetně veškerých nákladů

üzapůjčení technologie 
üzáruční servis včetně dopravy
ünáhradní kávovar v případě oprav
üdoplňky, šálky, podpora prodeje

www.CoffeePartners.eu



Kvalitní technologie 
renomovaných značek



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

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v surovinách
8 000 Kč bez DPH

Cena kávovaru v případě nákupu

AZKOYEN VITRO S5 117 990 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku: 3 800 Kč



AZKOYEN VITRO S5 moderní dotykový kávovar



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 kávovar, však s velmi 
kvalitními nápoji.

o velmi jednoduchá údržba, počítadla porcí, 
možnosti platebních systémů

o napojení na přívod vody, nádržka na vodu, 
nebo čerpadlo s barelem

Vyzkoušejte si jej na 14 dní ZDARMA

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v surovinách
4 000 Kč bez DPH

Cena kávovaru v případě nákupu
AZKOYEN VITRO S1

(espresso) 59 990 Kč

AZKOYEN VITRO S1
(instantní) 54 990 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku: 1 600 Kč



automatický kávovar
DR.COFFEE MINIBAR

Vždycky se dá najít lepší přístroj, než máte, 
protože dokonalost neexistuje. Ale můžeme o 
ni usilovat – a k tomu byl zrozen profesionální 
kávovar MINIBAR, který vám připraví kávu 
jako od zkušeného baristy.

Přístroj disponuje obrazovkou s rozsáhlou 
nabídkou kávových specialit, a to vše pouze 
stisknutím tlačítka

Dva mlýnky s plochými keramickými 
čepelemi

Přístroj disponuje jak připojením na vodovodní 
řad, tak i 4litrovou nádržkou na vodu.

Automat umíme připojit k platebním 
systémům, jako je mincovník a čtečka karet.

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v kg zrnkové kávy
16 kg kávy 

nebo měs.obrat 10 500 Kč

Cena kávovaru v případě nákupu

Kávovar DR.COFFEE MINIBAR 95 200 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku: 2 800 Kč



automatický kávovar
DR.COFFEE F11

Dr.Coffee F11 nabízí vše potřebné pro zaměstnance 
ve střední a velké kanceláři. Kompaktní a robustní 
vzhled dobře ladí s keramickými mlýnky a spařovací
jednotkou se dvěma režimy uvnitř. 

Kávovar se umisťuje na kuchyňskou desku. Budete 
překvapení, jak fantastické zážitky vám přinese.

Ve variantě s připojením k vodovodnímu řadu, nebo 
4l nádržkou na vodu.

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v kg zrnkové kávy
10 kg kávy 

nebo měs.obrat 6 500 Kč

Cena kávovaru v případě nákupu

Kávovar DR.COFFEE F11 PLUS 64 990 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku: 1 800 Kč



ASTORIA STORM
když chcete víc
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!

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v kg zrnkové kávy
32 kg kávy

nebo měs.obrat 18 000 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

Cena kávovaru v případě nákupu
Astoria STORM SAE2 368 875 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64 EVO 22 875 Kč
* Nájem bez závazku: 9 600 Kč





ASTORIA 
HOLLYWOOD
o profesionální dvouskupinový kávovar

dodávaný v různých zajímavých 
barvách

o jednoduché ovládání pomocí
programovatelných tlačítek

o podsvícení výdejního prostoru

o displej s časomírou v retro vzhledu

o ke kávovaru zapůjčíme i výkonnější 
fresh mlýnek FIORENZATO F64 EVO

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

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v kg zrnkové kávy
12 kg kávy

nebo měs.obrat 10 000 Kč

Cena kávovaru v případě nákupu
Astoria HOLLYWOOD SAE2 143 875 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64 EVO 22 875 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku: 3 600 Kč





SIMONELLI APPIA II 
COMPACT 2gr
o APPIA 2 COMPACT je možné objednat i 

se vyvýšenými hlavami, které jsou vhodné 
do take away provozů

o hlavní výhodou je kompaktní rozměr

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)

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v kg zrnkové kávy
10 kg kávy

nebo měs.obrat 8 000 Kč

Cena kávovaru v případě nákupu
Simonelli APPIA II 

COMPACT 2gr 
114 970 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64E 19 875 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku: 3 000 Kč



ASTORIA LOFT
o jednopákový poloprofesionální kávovar

o skvěle se hodí pro menší provozy či 
dokonce do kanceláří, nebo domů

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

Kávovar ZDARMA
Minimální měsíční odběr 

v kg zrnkové kávy
6 kg kávy

nebo měs.obrat 3 900 Kč

Cena kávovaru v případě nákupu
ASTORIA LOFT 39 900 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64E 19 875 Kč
* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku: 1 800 Kč



MLÝNKY FIORENZATO
Produkty značky Fiorenzato
nabízí to nejlepší i v 
extrémních provozních 
podmínkách, kdy je 
spotřeba kávy velmi vysoká. 

Profesionální freshový
mlýnek na kávu s digitálním 
počitadlem vydaných káv. 

Mlýnek se velmi jednoduše 
nastavuje přímo na displeji, 
který je v anglickém jazyce.

Cena mlýnku v případě nákupu
Mlánek FIORENZATO F64 EVO 24 875 Kč

Mlýnek FIORENZATO F64E 19 875 Kč
(výprodej)

* uvedené ceny jsou bez DPH* Nájem bez závazku:  800 Kč



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
0 Kč

Průměrná cena práce vč. dílů 2 000 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



FINANCOVÁNÍ KÁVOVARŮ
a možnosti pořízení
Nemějte obavy z financování. Připravili jsme 3 jednoduché 
možnosti. Pokud vás nezaujme to, že vám dodáme kávovar, který 
nám splácíte v hodnotě surovin, rádi vám snížíme cenu surovin a 
nabídneme formou pronájmu, či na prodej. Záleží jen na vás.

Každý výrobek je v několika barvách a v různých konfiguracích. 
Poradíme vám s výběrem a rádi objednáme na přání.

Máme pro vás 3 základní možnosti pořízení:

1. Kávovar ZDARMA
- zapůjčení zdarma za odběr kávy dle ceníku surovin
- nastavíme vám minimální závazek v odběru
- po 48 měsících vám kávovar odprodáme

2. Nájem jako SPLÁTKA
- snížíme vám cenu surovin až o 20%
- nemáte minimální závazek v odběru
- cenu přístroje vám rozložíme do 48 splátek

3. Nákup kávovaru bez závazku 
- se slevou na technologie i suroviny až 25%
- pokud od nás odebíráte suroviny, servis je zdarma



COFFEE POINT

COFFEE POINT není obyčejný stolek 
pod kávovar. Jedná se o promyšlený 
koncept nábytku, technologií a 
doplňků.

Několik možností úprav:
- Šířka 100 cm nebo 200cm
- Horní část ANO / NE
- Mincovník ANO / NE
- Čtečka karet ANO / NE
- Stojan kelímků ANO / NE

Nejčastěji používané kávovary:
- VITRO S1/S5
- DR.COFFEE F11/MINIBAR
- JURA řada X, řada GIGA

Cena COFFEE POINT
Základní stolek 100cm 13 500 Kč

Horní část osvětlená LED 8 500 Kč

Vlastní polep (bez grafiky) + 3 000 Kč

Box na platební systém 3 200 Kč

Mincovník COGES HEXIS 25 490 Kč

Čtečka karet NAYAX ONYX 16 500 Kč

Stojan kelímků 2 750 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
- skříňky pod kávovary na míru
- vizualizace restaurací

www.CoffeePartners.eu



KAPSLE DO 
NESPRESSO

Název zboží cena
Kapsle EL CRIOLLO INTENSO 10ks 95,00 Kč

Kapsle EL CRIOLLO RISTRETTO 10ks 95,00 Kč

Kapsle EL CRIOLLO COLUMBIA 10ks 95,00 Kč

Kapsle EL CRIOLLO DECAFFEINADO 10ks 95,00 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH



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



PURENA 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

* uvedené ceny jsou bez DPH

Název zboží
Cena za 1kg 
koncentrátu

Cena za 1dcl 
hotového nápoje

PURENA - pomerančová 100% šťáva 6kg 155,00 Kč 2,58 Kč

PURENA - jablečná 100% šťáva 6kg 155,00 Kč 2,58 Kč

PUREMIX - pomerančová 100% šťáva 10kg 135,00 Kč 2,25 Kč

PUREMIX - jablečná 100% šťáva 10kg 135,00 Kč 2,25 Kč

PUREMIX - multivifruit 100% šťáva 10kg 135,00 Kč 2,25 Kč



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 

* uvedené ceny jsou bez DPH

Název zboží
Cena za 1kg 
koncentrátu

Cena za 1dcl 
hotového nápoje

JOLA – jablečný nápoj 5,5l 195,00 Kč 1,95 Kč

JOLA – multivitamin 5,5l 195,00 Kč 1,95 Kč



POST-MIX automat 
JDM 4 SLIM CO2

Automat ZDARMA
Minimální měsíční
odběr koncentrátů 12 000 Kč

Cena v případě nákupu
POST-MIX JDM 4 SLIM 

CO2 79 900 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

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



nerezový výdejník 
džusů HANDY 5L

Automat ZDARMA
Minimální měsíční
odběr koncentrátů 2 500 Kč

Cena v případě nákupu

Dispenzor Handy 5l 3 499 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

o jednoduchý výdej nápojů

o kapacita 5 litrů

o snadný údržba díky vyjímatelným částem

o možnost nachlazování středového dílu v 
nádržce



skleněný džbán
PURENA

Džbán ZDARMA
Minimální měsíční
odběr koncentrátů dohodou

Cena v případě nákupu

Skleněný džbán objem 2l 300 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

o objem 2 litry

o ryska pro správné ředění nápojů i džusů

o většinou zapůjčujeme 1 ks pro každý
jednotlivý druh koncentrátů



ČAJE TEEKANNE prémiové čaje pro restaurace a hotely



TEEKANNE BIO
LUXURY BAGS
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 vše v BIO kvalitě s certifikátem FAIR TRADE

o široká podpora prodeje jako jsou speciální
konvičky a šálky

Název zboží cena
Čaj TEEKANNE Selection 1882 20ks 219,00 Kč

Čaj TEEKANNE BIO LUXURY 20ks 258,60 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

KOMPLETNÍ SORTIMENT ZDE:
https://www.1coffee.cz/sypane-caje/



TEEKANNE BIO 
ORGANICS
o exkluzivní a kvalitní výrobek z přírodních BIO 

surovin

o zvýšená gramáž a lepší zážitek z čaje 
Teekanne

o jednotlivě hygienicky baleno po 20ks v balení

Název zboží cena

Čaj TEEKANNE BIO-ORGANICS 
20ks 74,00 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

KOMPLETNÍ SORTIMENT ZDE:
https://www.1coffee.cz/sypane-caje/



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 68,20 Kč

* uvedené ceny jsou bez DPH

KOMPLETNÍ SORTIMENT ZDE:
https://www.1coffee.cz/sypane-caje/



Čokolády pro 
gastronomii
o prémiové belgické čokolády na špejli

o jednoporcové horké čokolády pro gastro v 
sáčku 30g

o 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



PROVOZ PRODEJNÍCH 
AUTOMATŮ

provozujeme několik stovek
moderních automatů po celé
republice



UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

krásné designové projektycharitativní ROUŠKOMAT

AMERICAN DRINKS

výborná káva

jen ECO kelímky moderní automaty práce s emocemi



JSME PO CELÉ REPUBLICE ! 

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

FOODEX s.r.o.
+420 724 994 103
info@foodex.cz

www.CoffeePartners.eu

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

MIXA VENDING s.r.o.
+420 737 285 280
obchod@mixa.cz

ZDE PRAŽÍME

ZDE PRAŽÍME


