
NASZE EKSPRESY

Zaufaliśmy i polecamy naszym 
Klientom znakomite i niezawodne 
ekspresy  do kawy firmy 4SWISS. 
Dlaczego? Ekspresy automatyczne 
4Swiss Roma A10  to urządzenia,  
które łączą 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, w małej gastronomii,  czy
nawet w warsztacie.

4Swiss Roma A10 Pro
4Swiss Roma A10 Pro znajduje 
zastosowanie wszędzie tam,  gdzie 
liczy się wydajność i ergonomia  
pracy. Duże pojemniki  na fusy  
i na wodę zapewniają wygodę oraz 
ciągłość pracy,  natomiast stałe  
zasilanie w wodę i pojemnik miesz-
czący aż 750g  kawy sprawiają,  
że barista bez problemu przygotuje 
50 - 60 kaw  dziennie. 

4Swiss Roma A10 Pro



NASZE EKSPRESY

Mamy również przyjemność  
reprezentować legendarną  
firmę SCHAERER,słynącą z jednych  
z najlepszych ciśnieniowych auto-
matów do kawy na świecie. Dzięki  
tej ofercie jesteśmy w stanie  
zagwarantować naszym  Klientom 
najlepsze, optymalne rozwiązania, 
bez względu na rodzaj  działalności, 
który reprezentuje Państwa firma.

Posiadamy również, w stałej sprzedaży, pełną ofertę specjali-
stycznych środków czyszczących, dzęki którym urządzenia przez 
lata zachowają nienaganny wygląd  i doskonały stan techniczny. 
W ofercie znajdą również Państwo filtry oraz podstawowe części 
zamienne.

Schaerer Coffee Club
Kompaktowy ekspres o uniwersalnym 
lecz nowoczesnym designie.  Klasyczne 
elementy, jak stylowy manometr,  
przy jednoczesnym  zastosowaniu  
nowatorskich rozwiązań sprawiają,  
iż jest to model  na miarę obecnych 
czasów, pasujący zarówno do  
klasycznych,  jak i nowoczesnych 
wnętrz.

Schraerer Coffee Club



NASZE KAWY
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, postanowiliśmy przygotować naszą  
autorską, niepowtarzalną mieszankę. We współpracy z zawodowym kiperem oraz rzemieślniczą 
palarnią kawy stworzyliśmy wyjątkową kompozycję, która z pewnością trafi w gusta znawców,  
smakoszy i codziennych amatorów dobrej, mocnej kawy.

Alfredo Espresso łączy w sobie dziedzictwo włoskiej kultury przyrządzania kawy z radością
płynącą z jej spożycia. Kawy  te wyróżniają się intensywnym smakiem i bogatym aromatem. 
Odpowiednio wyselekcjonowana mieszanka ziaren kawy idealnie oddaje charakter
 klasycznego, włoskiego espresso.  

ALFREDO ESPRESSO SUPER BAR
INTENSYWNA I POBUDZAJĄCA

Charakteryzuje się silnym body, niską 
kwasowością i wysoką zawartością kofeiny. 
Po zaparzeniu powstaje napar o bogatym 
aromacie i grubej cremie.

ALFREDO ESPRESSO TIPO BAR
UNIWERSALNA I TRADYCYJNA

Świetnie nadaje się do przyrządzenia 
tradycyjnego espresso, łagodnego latte, 
klasycznej dużej czarnej czy zmrożonego 
frappe.

ALFREDO ESPRESSO CREMAZZURRO
INTENSYWNA I POBUDZAJĄCA

To ciemno palona, intensywna kawa 
o mocnym smaku  z czekoladową nutą
oraz grubej cremie.

VULAR
INTENSYWNA

VULAR to jezioro, które leży w Kotlinie  
Kaszmirskiej, między wysokimi górami  
Pir Pandżal i Himalajami (3600 - 4800 m n.p.m.). 
Zwrotnikowo-monsunowy klimat i wyjątkowe 
usytuowanie terenu sprawiają, że kawa ta  
nabiera niespotykanego smaku.

Jest to intensywna kawa o wyrazistym  
smaku i ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje 
się niską kwasowością, a ze względu na odpo-
wiedni proces palenia, wyczuwalny jest jedynie 
delikatny posmak goryczy. Odpowiedni dobór 
ziaren pozwolił nam skomponować mocniejszą 
mieszankę, kto®a wyróżnia się dużą zawar-
tością kofeiny. Już jedna jej filiżanka pobudzi 
nawet najbardziej zmęczoną osobę.



NASZE KAWY
Popularne gatunki Arabiki dyktują trendy na rynku sprzedaży kawy, a tu... niespodzianka!  
My Polacy uwielbiany również Rubustę, z czego często nie zdajemy sobie nawet sprawy.  
Dlatego dostarczamy mieszanki kaw łączące Arabikę i Rubustę, ponieważ tylko przy takim 
rozwiązaniu można było uzyskać wyjątkowy profil smakowy; wyrazistość, doskonałe body  
przy zachowaniu niskiej kwaskowatowości oraz nuty kwiatowej. 

4SWISS WHITE
DELIKATNA I ZRÓWNOWAŻONA

Idealnie skomponowana mieszanka. 
Poprzez połączenie wyselekcjono-
wanych ziaren Brazylia, Columbia, 
Indie, pozwoliła uzyskać wspaniały 
efekt końcowy. Delikatna, zrów-
noważona o wspaniałym zapachu 
owocowo-kwiatowym.

4SWISS BLACK
AROMATYCZNA I INTENSYWNA

Kompozycja połączenia trzech 
rodzajów ziaren: Indie, Etiopia 
 i Columbia pozwoliła nam stworzyć 
kawę o niepowtarzalnym aromacie. 
Cechują ją intensywny smak przy 
zachowaniu niskiej kwaskowatości  
i goryczy.
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