Listy Kávového centra
Česko má svou kávovou Mekku!
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rital, Victoria Arduino, Novoroaster, Kahla nebo
Na počátku byla myšlenka nabídnout lidem, ktemoderně vybavené servisní centrum. Součástí je
ré kteří milují kávu, možnost poznat ji více, vyi distribuční centrum kávy společnosti Káva.cz.
zkoušet si nové i již dávno objevené techniky.
Kávovary a pražičky všech těchto značek jsou zaZa jedinečným projektem jsou společnosti JABpojeny a funkční, tudíž si je zákazník může při
LUM Czech s.r.o., jako vlastník Kávového centra,
výběru vyzkoušet včetně jejich údržby. Při své
a Lepší Kafe s.r.o., jako jeho provozovatel.
návštěvě si nezapomeňte také prohlédnout zdej„U nás ve firmě rádi měníme sny ve skutečší unikátní pražírnu kávy, která vám na počkání
nost. Ať jsou to sny našich zákazníků o kvalitpromění zelená kávová zrna v základ pro přípravu
ní a dobré kávě nebo sny naše, jak dále zdokozbožňovaného temného moku.
nalit služby pro naše zákazníky. Kávová párty
Práce na celém projektu samozřejmě pokračuv našem Kávovém centru je ukázkou toho, že
jí s cílem rozšířit nabídku značek a doplňkových
káva je hlavně o pohodě a příjemném zážitku.
služeb, již nyní v prostorách vzniká moderní kliProto věřím, že se zde budete cítit dobře,“ řekl
matizovaný sklad zelené kávy a do konce roku
nám Petr Nývlt, ředitel společnosti JABLUM
přibude další showroom. Čeští milovníci espresa
Czech s.r.o.
a jiných kávových specialit se mají rozhodně ješV Kávovém centru najdete showroomy značek
tě na co těšit.
JURA, NIVONA, Caffitaly, Nuova Sionelli, Ibe-

Káva pražená na míru.
Hi-tech technologie v Kávovém centru
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nost úpravy pražicího profilu přes internet v intuA jak takové individuální pražení funguje? Záitivním webovém rozhraní.
kazník si vybere zelenou kávu, navrhne svůj vlastNovoroaster si pražské Kávové centrum zvoní pražicí profil a během 15 minut vznikne jeho
lil také jako své sídlo českého zastoupení a servisvlastní káva. Pražení probíhá přímo před ním
ně-školicí centrum. „Na českém trhu vidíme vela může tak sledovat, jak zelená zrna mění svou
ký potenciál. Kávová kultura zde začíná směřovat
barvu, přičemž profil zůstává v Kávovém centru
tím správným směrem. Lidé kladou velký důraz na
uložen a lze ho po napražení první kávy a ochutkvalitní kávu a její precizní čerstvé pražení a zpranání dále zdokonalovat. Pomoci mohou při volbě
cování. Technologie Novoroaster dokáží požadavky
nastavení i výsledky měření stupně pražení (dle
zákazníků bezezbytku naplnit,“ řekl nám Matthias
AGTRON), které spolu s kávou zákazník získá.
Matthews, ředitel německého výrobce Novoroaster.
Nově pak chystá a testuje Kávové centrum mož-

Bezkontaktní placení už i ve světě kávy.
Proﬁ kávovary JURA lze ovládat čipovou kartou
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vinky považujeme již zmíněnou možnost využiPlacená káva ve firmě není dnes ničím neobvyktí stávajících firemních/docházkových karet, ktelým. Zaměstnanci si ji mohou hradit kompletně,
ré se na pracovišti používají. Pilotní projekt tonebo na nadstandardní službu ze strany zaměsthoto řešení již úspěšné běží například v UniCrenavatele částečně přispívat. Klasické mincovníky
dit Bank v Praze. Celý systém vyvinula společnost
přitom dnešní doba posílá na odpočinek a vsází
JABLUM Czech a nabízí ho v online i offline respíše na uživatelsky příjemnější elektronické řešežimu včetně množství rozšíření na základě požaní. Zaměstnanec jen zvolí požadovaný nápoj, nadavků zákazníka.
čte svou kartu a během chvilky už může v kanceláři vychutnávat čerstvou kávu, nesrovnatelnou
s tou, kterou nabízejí běžné kelímkové automaty. Nový systém pro kávovary JURA zaznamenává všechny vydané nápoje a v případě potřeby zapisuje informace také na on-line server. Jednou
měsíčně pak lze data stáhnout a zjistit podrobné statistiky využití kávovaru. Dokonce je možné nastavit automatické odeslání dat do účtárny
k dalšímu zpracování. Za obrovskou výhodu no-

Buďte jedineční!
Kupte si kávovar
NIVONA v individuálním
barevném provedení
Při pořizování nové kuchyně jdou zákazníci
často tak daleko, že vybírají podle barvy skříněk i varnou konvici nebo topinkovač. U kávovarů je situace problematičtější, protože se
standardně nevyrábějí v tolika barevných provedeních. Pokud se řadíte mezi tyto náročné
estéty a nechcete se spokojit s nerezovým či
černým kávovarem, nahlédněte blíže na nabídku značky NIVONA. V Kávovém centru
lze totiž nechat upravit bravu pláště vybraného přístroje zcela podle vašich představ. Dokonce si můžete s sebou přinést vzorek barvy vlastní kuchyně, aby byl výsledek barevného sladění dokonalý. Po objednávce je přístroj
obvykle připraven do 3 pracovních dnů a na
přání vám ho Kávové centrum doručí zdarma
až domů. Pro více informací navštivte webové
stránky www.nivona-kavovary.cz.
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Kávové vábení
pod vlastní značkou

Škola kávy zve na profesionální kurzy
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BANUA Café vám zajistí kompletní servis při
tvorbě a uvedení vlastní kávové značky a pomůže
při výběru vhodné zelené kávy a tvorbě pražicího
profilu. To vše samozřejmě na základě ochutnávek. Výsledkem bude vaše vlastní káva, nezaměnitelná s jakoukoliv jinou na trhu. Lenka Matoušová, produktová managerka kávy BANUA k tomu
dodává: „Je to služba, kterou poptávají zejména
firmy jako atraktivní a jedinečný dárek pro své
partnery a významné zákazníky. Navíc neklademe
žádné limity v minimálním množství.“ Díky nově
instalované precizní pražicí technologii, je zaručena bezkonkurenčně konzistentní kvalita pražení
i výsledné chuti, a to jak v malých, tak i velkých
několikasetkilových objemech.
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Škola kávy patří mezi největší a nejlépe vybavená
školicí centra u nás. Najdete v ní vše od malých
domácích kávovarů, přes profesionální „pákovky“, až po pražírny kávy. Jako lektoři zde působí
ikony kávového světa, jmenovitě například Luigi
Lupi, Roberto Trevisan nebo Joseph A. Rivera, jejichž dlouholetá a usilovná práce vytvořila v Česku nemalé procento současných školitelů, pražičů, baristů a prodejců kávy. Při všech seminářích
a kurzech mohou účastníci nejen nahlédnout do
minulosti a zjistit, jak se káva připravovala před
mnoha lety, ale také si osahat přítomnost a nejmodernější technologie a porovnat si nové kávové
trendy. Veškeré semináře zahrnují rozsáhlou praktickou část – v závislosti na zvoleném kurzu jde
o pražení zrn, degustace a práci s technologiemi.
„Sami se neustále vzděláváme ne jen teoreticky, ale také prakticky. Začínali jsme před téměř
20 lety s vlastní kávou, máme zkušenosti s nákupem nepražené kávy, pražením, balením. Po
opuštění obchodu kávy kvůli organizaci Mistrovství baristů ČR a založení Školy kávy jsme přidali
také cesty do dalších pražíren, dekofeináren, skladů, plantáží a zpracovatelských závodů po celém
tra, v areálu Tesly Hloubětín v Praze. Více o posvětě. Kávu prostě milujeme a káva nás baví,“ řekřádaných kurzech naleznete na stránkách www.
la nám Štěpánka Havrlíková, spolumajitelka Škoskolakavy.cz.
ly kávy. Školu naleznete nedaleko Kávového cen-

Nový automatický kávovar NIVONA
CAFEROMATICA 656 na českém trhu
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obsluhu a vyjímatelná spařovací jednotka pro hyBaristé vždy upřednostní manuální přípravu kávy
gienické čištění. Více informací o této novince
v pákovém modelu spolu se šleháním mléka ponaleznete na www.nivona-kavovary.cz, kde ji lze
mocí parní trysky, ovšem v domácích podmíntaké objednat. A pozor! Poštové je zcela zdarma
kách si žádá takový postup nemálo času, což při
pro jakoukoli objednávku. Bez skrytých podmíranním spěchu do práce nebo v případě příchonek a omezení.
du návštěvy není ideální. Plnoautomatický kávovar NIVONA CAFEROMATICA 656 vás zbaví
stresu i pozdních příchodů, protože v jeho případě stačí stisknout tlačítko a espreso, cappuccino nebo caffe latte je během chvíle v šálku. Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení
hrubosti mletí, objemu nápoje i intenzity aroma
(3 možnosti i pro 2 šálky). Ke šlehání mléka používá systém Spumatore spolu s nádobkou na mléko, již může uživatel po použití skladovat v chladničce. Nechybí displej se symboly pro snadnou

Legendární třípákový
kávovar značky
Victoria Arduino
poprvé k vidění
v Česku

I mezi kávovary existují hvězdy, o kterých profesionálové dlouze rozmlouvají a o nichž baristé sní, že se objeví v jejich kavárně. Jedním
takovým je model VA 388 Black Eagle z dílny
italské značky Victoria Arduino. Díky společnosti Jaroslav Vondrák – JAVO, která na českém trhu zajišťuje značce distribuci, je nyní
tento úžasný třípákový kávovar k vidění naživo přímo v Kávovém centru. Chlubí se jako
první přístroj na espreso na světě jak technologií T3, tak gravimetrickým nastavením
správného objemu kávy v šálku. Jde o zařízení toho nejkvalitnějšího dílenského zpracování z ušlechtilých materiálů, snoubící v sobě
tradiční pojetí s moderními technologiemi.
Přijďte si kávovar prohlédnout do showroomu Nuova Simonelli a Victoria Arduino
v Kávovém centru. Tipem na dokonalou souhru s kávovarem je pak káva Bazzara Espresso
TOP12 italian blend, kterou můžete na Kávové párty také ochutnat.
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Zdraví v každém doušku – čerstvá pomerančová šťáva
do kavárny i kanceláře
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ností Guverner s.r.o. Firma je schopna zajistit nejen dodání
Rozšíření nabídky kavárny, baru či restaurace o rychlou
a servis automatů, ale také samotné pomeranče a další poa efektivní přípravu čerstvé pomerančové šťávy nebylo nikdy
chutiny včetně sicilských sýrů, olivového oleje a dalších citsnazší. Stačí vybrat z nabídky značky Oranfresh některý ze
rusů, a to přímo od farmářů.
strojů se snadným ovládáním a rychlou proměnou kulatého
Specialitou Oranfresh je potom automat na pomerančooranžového ovoce v lahodnou šťávu. Na výběr je jak menší
vou šťávu z kategorie „vending“, tedy plně automatický somodel EXPRESSA s asi 4 porcemi (0,2 l) za minutu a větší
litérní stroj schopný přijímat platební karty, papírové penímodel ORANGENIUS, který umí připravit 7 porcí (0,2 l) za
ze, mince nebo dokonce firemní čipy. Více pomerančového
minutu. Výběr vhodného stroje konzultujte dle velikosti své
osvěžení najdete na www.oranfresh.cz.
provozovny s českým zastoupením značky Oranfresh, společ-

Kava.cz – tuny
prodané kávy
a tisíce spokojených
zákazníků
Kava.cz je tradiční e-shop provozovaný od
roku 2003. Najdete u nás 3 základní skupiny zboží – značkovou kávu, naši vlastní kávu
a vše pro přípravu kávy. Ve sféře velkých produkcí prodáváme 25 značek kávy a pod značkou Kava.cz to jsou 4 originální espreso směsi
a nemalý sortiment jednodruhové kávy z celého světa. Většinu kávovarů z naší nabídky
můžete vyzkoušet v Kávovém centru Praha.
Zajímavý mikrosegment pak tvoří i špičkové
ruční kávomlýnky s keramickými mlecími kameny, kterých máme v tuto chvíli v nabídce
8 druhů.
Soustředíme se na široký sortiment a kvalitní logistiku (97 % zboží skladem), rychlé
odbavení objednávek (objednávky přijeté do
14.00 odcházejí v daný den) a na pečlivou
péči o zákazníky.

Kapslový systém
Cafﬁtaly má showroom
v Kávovém centru
Kávových kapslí a řešení už je na českém trhu vícero. Pouze jediný se ovšem vyznačuje tím, že vyrábí jak kávovary, tak samotné kapsle. Řeč je samozřejmě o italské značce Caffitaly, již zastupuje
na českém trhu společnost FAKTUS s.r.o. Italský
výrobce jde dokonce tak daleko, že sám kávu kupuje, praží, mele a vkládá do kapslí, aby měl absolutní kontrolu nad výslednou kvalitou. Novinkou, která zajisté pomůže Caffitaly k dalšímu růstu na českém trhu, je prezentace celého systému
v Kávovém centru, kde si mohou zákazníci prohlédnout jednotlivé modely kávovarů i ochutnat
kávu a dokonce čokoládu v nich připravené. Více
informací o Caffitaly System najdete na www.faktus.cz.

Servisní centrum

Na ploše
více než
320 m 2

More than
100 coffee brands
at one place

Baristické centrum

Velký sklad kávy

V ČESKÉ REPUBLICE

Cuppingroom

Simonelli showroom

showroom

Nivona showroom
Alternativní přípravy

Jura showroom

VIP salónek

NEJVĚTŠÍ KÁVOVÉ CENTRUM

Caffitaly

Moderně vybavená pražírna
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