,##%€

,:#%€

! " # $ % & ' # ( )
* + , +

,:#%€

,##%€

,$2

,##%€

,$2

,##%€

,$2

,##%€

,$2

,##%€

,$2

,##%€

,$2

- .- ./&-012034

- .- ./&-012034

Szállítási ajánlat
Szállító: Espresso Kft
Illy kávé, Melitta kávé, Dammann tea, Domori
csokoládé Eraclea forró csoki, Monin szirupok,
Monbana kakaó, La Spaziale, Unic, Melitta kávégépek
Espresso Kft.
www.espressokft.hu
Tel.: 06-1-422 1700
Érvényes 2015. február 16-tól visszavonásig.

espresso coffee machines

Espresso Kft
Prémium termékek forgalmazója
Az Espresso Kft. prémium kategóriás élelmiszerek, ezen belül elsősorban vendéglátóipari és cukrászati
alapanyagok hazai forgalmazását, és a hozzájuk kapcsolt szolgáltatásokat végzi a vendéglátóiparban és a
kiskereskedelemben 1998 óta. Termékei közül a világhírű, 100 % arabica illy kávé emelendő ki, melyet a trieszti
székhelyű illycaffé megbízásából kizárólagosan forgalmaz Magyarországon.
Cégünk termékkínálatában további kávék, teák, csokoládé italok, szirupok, krémdesszertek, csokoládék, egyéb
prémium élelmiszerek (tej, olivaolaj, bor) illetve ezek elkészítéséhez szükséges eszközök találhatók. Jelenleg az
alábbi termékek forgalmazását végezzük:
kávék, presszó és filter főzési technológiákhoz, többféle árkategóriában
csészék és egyéb kávés kiegészítők, háztartási presszógépek Olaszországból
prémium teák, szálas, kristályfilteres és hagyományos filteres kiszerelésben, teás ajándék termékek, kiegészítők
különleges olasz csokoládék professzionális és kiskereskedelmi kiszerelésben,
forró csokoládék, kakaók, jégkásák, szorbetek, krémdesszertek
professzionális presszó és filter kávégépek, automata kávéfőzők, irodai és háztartási presszógépek
koktél és melegital ízesítő szirupok
olasz gesztenye és tartósított gyümölcs készítmények, cukrászati alapanyagok
prémium élelmiszerek professzionális és kiskereskedelmi felhasználásra (olivaolaj, tej, grissini, stb.)

Fontosabb képviselt márkáink:
Illy, Mitaca, Dammann, Newby, Eraclea, Monbana, Melitta, Franco, Domori, Madecasse, Agrimontana, FrancisFrancis,
Unic, Nuova Simonelli, LaSpaziale, Routin, Elmeco, Monin
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Espresso Kft
Minőségbiztosítási rendszer a folyamatos üzletmenetért
Az Espresso Kft. vendéglátóipari és cukrászati alapanyagok kereskedelme mellett kávégépek és más vendéglátóipari
berendezések forgalmazásával, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal biztosítja partnerei
megszakításmentes és hatékony üzletmenetét. Szolgáltatásaink egy minőségbiztosítási rendszer elemei, amely
biztosítja, hogy a kiváló alapanyagokból, kiváló minőségű és megfelelően karbantartott eszközökkel a vendégek
asztalára is a legmagasabb minőségű készítmények jussanak el.

Szolgáltatásaink:
Kiegészítők eladása
Karbantartás
Javítás
Vízlágyítás
Használt gépek
Finanszírozás
Oktatás
Minőségellenőrzés

csészék, kávémenük, szalvéták, tisztítóanyagok, cukortartók és egyéb kiegészítők,
kávégépek rendszeres, átalánydíjas karbantartása, cseregép biztosítással
kávégépek és egyéb berendezések eseti javítása, igény esetén cseregéppel
vízlágyítók beszerelése, cserepatronok forgalmazása
felújított használt berendezések forgalmazása, illetve beszámítása új gépvásárlás esetén
gépek berendezések értékesítése lízingfinanszírozással, részletfizetéssel
barista oktatás, gépismeret, termékismertetők, külföldi tanfolyamok
felszolgált termékek minőségének eseti, vagy rendszeres ellenőrzése, hibák feltárása,
megoldási javaslatok összeállítása
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illy – a minőségi kávé világmárkája 1933 óta
Méltán a világ egyik legjobb kávéja - olasz és mégis magyar
A magyar Illy Ferenc által 1933-ban alapított illycaffé 100 % arabica kávékeverékét alkotó kávék földrajzilag
különböző területekről származnak, de kizárólag a legjobb arabica kávékból választják ki őket. 9 különböző
arabica kávéból készítik, melyek összetétele biztosítja az állandó, felismerhető illy ízt és aromát. A tökéletes
minőség, és a fenntartható fejlődés érdekében az illy közvetlenül a termelőktől vásárolja a nyerskávét, nem a
kávétőzsdéről. A kávét Triesztbe történő megérkezése után szó szerint kávészemenként válogatják. A legjobb
minőségű nyerskávék kiválasztása, megfelelő arányban történő keverése, majd a pörkölési eljárás befejezte
után, túlnyomáson, a levegő kizárásával, nitrogén hozzáadásával csomagolják. Az illy szabadalmazott
csomagolásának eredménye, hogy az aroma nem illan el a levegővel, a kávé a fém dobozban felhasználásáig
megőrzi aromáját és frissességét, melyet az illycaffé 2 évig garantál.
Az illy termékek szemes, őrölt és adagos (ESE podos, kapszulás) formában, normál, sötét pörkölésű vagy
koffeinmentes változatban kaphatók.
Az illy minőség főbb jellemzői:
• a világ vezető 100% arabica kávékeveréke,
• összetétele miatt sokkal ízesebb és aromásabb, mint más kávékeverék,
• koffeintartalma 35% - 40%-kal alacsonyabb mint a többi (robusta tartalmú) kávéé,
• speciális, szabadalmazott csomagolása révén állandó magas minőséget garantál
•.bizonyítottan magsabb áron értékesíthető,
• jól felismerhető, újabb vendégeket vonzó, kedvelt, exkluzív világmárka
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Ajánlat
Kávé ajánlat:
•

illy szemes kávé
kedvezményekkel,

szállítása

10.190

Ft/kg

nettó

listaáron,

a

következő

oldalon

részletezett

POS eszközök:
•

illy logos espresso és cappuccino csészék, 1 db külső, vagy belső fény, itallapok térítésmentes
kihelyezése,

•

illy logos espresso és cappuccino csészék ingyenes töréscseréje,

•

barista tréning térítésmentes szervezése,

Professzionális kávégép + daráló+ vízlágyító térítésmentes kihelyezésének feltételei:
•

kisméretű egykaros adagos kávégép (daráló nélkül): 4 kg kávé/45.000 Ft hó átlagos minimális vásárlástól

•

1 karos kávégép: 10kg kávé/90.000 Ft hó átlagos minimális vásárlástól

•

2 karos kávégép: 15kg kávé/135.000 Ft hó átlagos minimális vásárlástól

•

Kihelyezett gépeink karbantartása, szükség esetén cseréje, ingyenes.

Egyéb termékek:
•

Dammann tea, Eraclea gépi vagy tasakos forró csokoládé, Monin vagy Routin szirupok, Monbana tasakos
kakaó, Domori csokoládék és csokoládéalapanyagok, Agrimontana gesztenye, citrus, csonthéjas termékek,
gyümölcskészítmények, fagylalt alapanyagok szállítása
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Ajánlat - szállítási feltételek
Fizetési és rendelési árengedmény:
•

készpénzes, vagy 15 napnál nem hosszabb határidejű fizetés esetén 2% számlaengedményt adunk
minden számlánkból,

•

amennyiben internetes áruházunkon
számlaengedményt adunk.
Kiszállítás:

keresztül

rendelik

meg

a

kívánt

árukat,

további

•

havonta 2 alkalommal, 25.000 Ft nettó számlaösszeg felett ingyenesen szállítunk ki,

•

havi két alkalmon felül és/vagy 25.000 Ft nettó számlaösszeg alatt a kiszállítási díj 2.500 Ft/ alkalom

1,5%

Szállítási szerződés:
•

Kávégép kihelyezés esetén legalább 4 éves futamidejű szállítási szerződés szükséges. A kávégép
kihelyezés ingyenességéhez szükséges minimális forgalomba bármely termékünk beleszámít. Igény
esetén a teljes terméklistánkra az alábbi kedvezménysávokat érvényesítjük, a havi teljes nettó
vásárlási
forgalom függvényében. Lényegesen nagyobb forgalomra egyedi árkedvezményt adunk.
Kedvezmény sávok

Listaár kedvezmény

(havi átlag Ft forgalom alap
kedvezményekkel (3,5%))
50-90

saját gép

2 karos gép

5%

1 karos gép
esetén
0%

91-150
151-225
226-300
301-

8%
10%
12%
15%

2%
5%
10%
12%

0%
2%
4%
8%

0%
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Tudnivalók az illy kávé felhasználásáról
Az illy kávékeverékből készült eszpresszó
A HORECA felhasználásra készült illy kávé (3kg-os kiszerelés) különlegessége a (külső
légnyomásnál nagyobb) nyomás alatti csomagolás, ahol levegő helyett nitrogéngáz van
a dobozban. A csomagolásnak köszönhetően a kávé nedvességtartalma mintegy 3%-kal
alacsonyabb bármely más csomagolású kávéénál.
Részben ennek, részben a kiváló minőségű kávénak köszönhetően, 1 kg illy kávéból
mintegy 5-10 adaggal több készíthető. Ennek megfelelően a jól beállított kávégéppel
már 6,5g/adag adgolással is kifogástalan minőségű presszókávé készíthető illy
kávéból.
A fentiekből következően, költség-bevétel szempontból az illy terméke a mintegy 1500
Ft/kg-mal olcsóbb kávénak felel meg.
Ez a számítás ugyanakkor nem veszi figyelembe azt, hogy a vendégek magasabb áron
és többet hajlandóak fogyasztani az egyik legízletesebb kávéból, az illy termékéből.

illy szemes kávé költsége adagonként,
6,5 g/adaggal számolva, listaáron:
66,5 Ft + Áfa
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illy csészék és papírpoharak
A design terén is világhírű illy csészék vonzó, kifinomult megjelenést biztosítanak a felszolgált
kávéitaloknak. Akár logózott presszó, cappuccino és tejeskávés csészék, akár neves képzőművészek
által tervezett design presszó, és cappuccino csészék választhatók a megállapodott mennyiségben
térítésmentesen. A take away papírpoharak mérettől függően, tetővel 13 - 28 Ft/db átadási áron
kaphatók.
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Dammann Tea
A csúcsminőségű francia Dammann tea a kényes ízlésű teaínyenceket elkápráztató választékkal és
ízkülönlegességekkel szolgál a klasszikus fekete teáktól a gyümölcs-, zöld- fehér teákig. A Dammann a
világon egyedülállóan a minél tisztább tea érdekében fifilteres teáihoz sem papír, hanem muszlin és szövött
textil fitasakokat használ, melyekben a hagyományos filterek alacsonyabb minőségű, apró tealevél törmeléke
helyett szálas tea található. A Dammann ezzel egyesítette a szálas tea minőségét a filteres teák praktikus
előnyeivel. Nagy hangsúlyt fektet a tea tálalására is, egyedülálló választékot biztosít a különféle
ajándékcsomag és kiegészítő, kínáló termékekből. A Dammann teát a világ egyik legjobb kávéjaként ismert
illy választotta kávéja mellé.
Az állandó raktári választékunk mellé a katalógusból mintegy 120 féle tea rendelhető, 1.100,- és 2.800,- Ft/
eladási ár (nettó Ft)
100g közötti árakon.

íz
Breakfast - reggeli tea Assami és kenyai fekete teákból
Darjeeling - könnyed és harmonikus fekete tea
Karamel - Kínai és Ceylon fekete teák keveréke a házi karamell intenzív ízével
Coquelicot Gourmand - fekete tea a nagyi süteményének ízével: mandula, mák és piskóta
Earl Grey - a klasszikus fekete tea bergamot narancs olajával ízesítve
Jardin Bleu - Indiai és kínai fekete teák szamócával és rebarbarával ízesítve, búzavrág szirmokkal
Pomme d’Amour - fekete teakeverék karamellizált alma és maraschino ízekkel
4 Fruits Rouges - fekete teakeverék cseresznye, eper, málna és ribizli ízekkel
Christmas - kristályfilteres fekete tea
Thé vert Gunpowder - zöldteából sodort "gyöngyök"
Thé vert L’Oriental - kínai sencha zöldtea maracuja, eper és barack íztekkel
Thé vert au Jasmin - zöldtea természetes jázmin aromával
Jaune Lemon - kínai sencha zöldtea és citromfű keveréke, lime illóolaj és gyömbér ízesítéssel
Thé blanc Passion de Fleur - fehér tea rózsaszirom, rózsaolaj, barack és maracuja ízével
Ceylan déthéiné - tein/koffein mentes ceyloni fekete tea
Tisane du Berger - hársvirág, verbéna, citromfű, menta és narancsvirág harmóniája
Vervaine - verbéna, a klasszikus gyógytea virágos, gyümölcsös ízzel
Mint - mentatea, ezúttal a legjobb francia termőhelyekről
Orange blossom – narancsvirág, a citrusos frissesség
Rooibos citrus tea – rooibos tea, citrom, mandarin és vérnarancs olaj, kóladió aroma, narancshéj
Samba – hibiszkusz virág, alma, csipkebogyó, mangó egzotikus gyümölcs aromával izesített narancshéj
Nuit d’été – hoboszkusz virág, alma darabok, tejszínnel, málnával és eperrel ízesített csipkebogyó héj

doboz (24 filter)
2305
2440
2305
2440
2305
2305
2305
2305
3120
2305
2440
2440
2440
3120
2745
2305
2305
2305
2305
2610
2970
2970

filter
96
101,6
96
101,6
96
96
96
96
130
96
101,6
101,6
101,6
130
114
96
96
96
96
108,8
123,8
123,8
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Dammann Tea - POS
A Dammann prémium teáinak felszolgálásához az alábbi POS eszközöket kínáljuk.

POS akciók
Dammann teát kínáló ügyfeleinknek 40.000,- Ft
első feltöltő rendelés esetén 30.000,- Ft értékben
ingyenesen adunk POS eszközöket. Folyamatos
akciónk keretében a mellékelt árakból 50%-os
kedvezménnyel kaphatók.

megnevezés
Csésze&csészealj 20cl
Csésze&csészealj 30cl
Bögre 35cl
Teáskanna 60cl
Kínálódoboz fekete/zöld

eladási ár /db
nettó Ft
1 810
2 480
1 425
3 040
11 100
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Forró csokoládé
Az Eraclea olasz cég volt az első gyártó, aki a
házi forró csokoládé és krémdesszert recepteket
nagy mennyiségben, kézműves minőségben
tudta
elkészíteni
és
a
vendéglátásban
széleskörűen bevezetni. 1968-as alapítása óta az
Eraclea forró csokoládé italai és hideg-jeges
krémes édességei kiváló minőségüknek és
egyedülállóan
széleskörű
ízválasztékuknak
köszönhetően téli szezonális finomságból a
desszert
ínyenceket
egész
évben
megörvendeztető frissítőkké lettek.

Gépi forró csoki 250 g
Gépi forró csoki 250 g
Adagonként csomagolt forró csoki
Adagonként csomagolt forró csoki

Alapár (nettó)
HUF/ egység
HUF/ adag
1,786
162
1,395
126,8
233/248
233/248
171
171

Adagok száma
/egység
11
11
1
1

Ízek
ét,tej,fehér
klasszikus
10 különböz!
klasszikus

Legalább napi 10 adag átlagos forró csoki fogyasztás esetén javasoljuk forró csoki adagoló gép
üzemeltetését. Ennek lehetőségeiről képvislelőnknél tud érdeklődni.
Adagonként csomagolt (tasakos) Eraclea termékek a következő ízekben vásárolhatók:
Klasszikus, tej-, ét-, fehércsoki, mogyorós fehércsoki, narancsos-fahéjas, azték, mandulás/Macaron,
kókuszos, mogyorós, light, banános, mandulás, mentás, körtés, epres, áfonyás.
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Szirupok
A Monin lassan száz éve jelen van a min!ségi szirupok és lik!rök
piacán. Sikereit remek üzletpolitikájának és kiváló min!ség"
alapanyagokból készült italainak köszönheti. A Monin a koktélok
világának az egyik megkerülhetetlen tényez!je: több nemzetközi
bármixerverseny mellett az I. B. A. (International Bartender Association)
elkötelezett támogatója is.

Monin kávéízesít! szirupok
cikk kód
9
11
22
23
25
26
30
31
32
38
44
59
61
65
73
115
117
127
176
179
290
291
387

termékmegnevezés
Monin, Kókusz szirup 0,7 l
Monin, Mandula szirup 0,7 l
Monin, Csokoládé szirup 0,7 l
Monin, Fahéj szirup 0,7 l
Monin, Vanília szirup 0,7 l
Monin, Mogyoró szirup 0,7 l
Monin, Irish Cream szirup 0,7 l
Monin, Amaretto szirup 0,7 l
Monin, Fehér csoki szirup 0,7 l
Monin, Karamell szirup 0,7 l
Monin, Pisztácia szirup 0,7 l
Monin, Mézeskalács szirup 0,7 l
Monin, Macadámia szirup 0,7 l
Monin, Chai tea szirup 0,7 l
Monin, Pörkölt mogyoró szirup 0,7 l
Monin, Csokis sütis szirup 0,7 l
Monin, Madártej szirup 0,7 l
Monin, Toffee nut szirup 0,7 l
Monin, Gesztenye szirup 0,7 l
Monin, Almáspite szirup 0,7 l
Monin, "Mirabella" aszaltszilvás szirup 0,7 l
Monin, Tiramisu szirup 0,7 l
Monin, Feketeerd! szirup 0,7 l

nettó ár
2,420
2,540
2,420
2,480
2,420
2,420
2,480
2,420
2,340
2,420
2,360
2,480
2,420
2,480
2,420
2,420
2,420
2,420
2,600
2,600
2,480
2,420
2,420

Monin gyümölcs szirupok
cikk kód
1
7
10
13
21
28
29
39
42
43
60

termékmegnevezés
Monin, Grenadine szirup 0,7 l
Monin, Eper szirup 0,7 l
Monin, Lime szirup 0,7 l
Monin, Passion fruit szirup 0,7 l
Monin, Mojito szirup 0,7 l
Monin, Green mint szirup 0,7 l
Monin, Forested mint szirup 0,7 l
Monin, Áfonya szirup 0,7 l
Monin, Kiwi szirup 0,7 l
Monin, Narancs szirup 0,7 l
Monin, Vérnarancs szirup 0,7 l

nettó ár
2,180
2,420
2,340
2,740
2,480
2,180
2,360
2,420
2,600
2,600
2,420
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Ingyenes szolgáltatások szerződött Partnereink részére - 1.
Felszolgáláshoz:
különböző méretű csészék logózott vagy az évente
változó illy kollekció design kivitelben. A férőhelyektől
függő kezdő mennyiség és a működés közben adódó
törések cseréje.
Kávélap, férőhelytől függő mennyiségben
szalvétatartó

ingyenes kiszállítás
2 hetente

cukortartó

Megjelenítéshez:
az illy márka
megjelenítéséhez 1db
külső és 1 db belső
tábla

További díszítéshez
illy design képek,
poszterek kérhetők

Vonzó kínálathoz:

rendszeresen új receptek, ötletek,
ezek elkészítéséhez eszközök
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Ingyenes szolgáltatások szerződött Partnereink részére - 2.
Technika:

kávégép kihelyezése darálóval, vízlágyítóval

kis kapacitású 1 karos profi
kávégép 4 kg / hó fogyasztástól

1 karos kávégép 10 kg/hó
fogyasztástól

2 karos kávégép 15 kg/hó
fogyasztástól

daráló minden géphez 10
kg/hó fogyasztástól

Szerviz szolgáltatás:

rendszeres megelõzõ karbantartás és
beállítás, vízlágyító regenerálás

kiegészítõ eszközök

kezdõ betanítás 2 alkalommal + évente
ismétlés

Vásárolható termékeink:

cukor, barnacukor, édesítő

kávékísérõk: 70%-os kakaó tartalmú 3g-os
csokoládé és mandula kakaóbevonattal

szalvéta

kiskanál

Illy logos kötény
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Az ajánlat Önre szabásához keresse területi képviselőinket:
Budapest nyugati része és Nyugat Magyaro.: Boros Gábor - 20/555 3339
Budapest keleti része és Kelet Magyaro.: Trida Ermes Giovanni - 20/801 1412
Budapest déli része és Dél Magyarország: Uhlár Zoltán - 20/203 0369
Központi irodánk: Espresso Kft. 1033 Budapest, Kiscelli u. 7-9.
Tel.: 1/422 1700, Fax: 1/422 1701 E-mail: info@espressokft.hu
Web: www.espressokft.hu

Árurendelés
Áruját rendelheti központi irodánktól telefonon, vagy interneten. Az Espresso Webshopban minden
szerződött partnerünk VIP regisztráció után fotókkal láthatja és szerződött, egyéni árakon rendelheti
teljes termékválasztékunkat.
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