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A Mitaca kapszulás eszpresszó rendszer bemutatása 
Az illycaffé és leányvállalata, a Mitaca által kifejlesztett eszpresszó rendszer 
adagonként csomagolt kávékapszulákból és a hozzájuk tartozó 
presszógépekből áll, melyek kis,  közepes, vagy akár nagyméretű irodák 
kávéfogyasztási igényeire adnak megoldást. A rendszer kizárólag speciális illy 
és Mitaca kapszulákkal működik, melyek kávé, illetve tea és (tejporból) forró tej 
készítésére alkalmasak. Az ízlésnek megfelelő kapszulával risztrettót, 
eszpresszót vagy hosszú kávét, citromos és kamilla teát is főzhet. Cappuccino 
készíthető a Mitaca i5 Milk Frother géppel.  

A rendszert Magyarországon 3 géptípussal forgalmazzuk. A gépek 
funkcionalitása és kapacitása kis mértékben eltér, de mindegyik tökéletes 
eszpresszót készít. 

A rendszer egyszerűen kezelhető és tiszta. A gépek kivehető víztartállyal 
rendelkeznek, vízrákötés nem szükséges. A használt kapszulákat 
egyszerűen üríthető, kivehető tartó gyűjti. 



Kinek ajánljuk a Mitaca rendszert? 

Olyan irodáknak, ahol: 

 olyan munkatársakat foglalkoztatnak, akik szeretik a jó kávét, 

 fontos üzleti partnereiknek a lehető legjobb kávét szeretnék felszolgálni,  

 fontos az egyszerű, tiszta, gyors kávéfőzés,   

 előny, hogy ugyanazon géppel több ár/minőség szintű kávé/tea készíthető. 

A Mitaca rendszer köponti terméke a 100 % Arabica illy kávé. Az illy-t a minőségi kávé 
szerelmeseinek ajánljuk, akik: 

  a 100% Arabica kávé kellemesen édes, gyümölcsös, hosszantartó ízének  utánozhatatlan élményét keresik, 

  kedvelik az az espresszót, azaz az eredeti olasz kávékúltúrát, 

  rendszeresen fogyasztanának kávét, de a magas koffeintartalom  miatt ezt nem merik, 

  biztosak akarnak lenni abban, hogy a legjobb kávét fogyasztják. 

A Mitaca kávét olyan kávéfogyasztóknak ajánljuk, akik:  

 jó ár-érték arányú, középkategóriás kávét fogyasztanának szívesen 

 szeretik a Robusta kávét is tartalmazó kávékeverékeket.  



Mit kell tudni az olasz illy kávéról? Méltán a világ legjobb kávéja - 1933 óta 
Az illy egyetlen, 100 %  Arabica kávékeveréke a világ 9 legjobb Arabica kávéjából készül, melyek 3 
kontinens 20 országát átszelve a legjobb ízeket hozzák el. Az illy kávé fenntartható, a farmerektől a 
csészénkig mindenkinek értéket teremt. Az illy a mindenkori piaci ár felett, kizárólag saját farmerektől veszi 
a nyerskávét - a kávétőzsdét kihagyva -, így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és biztosítja a mindig 
állandó, magas illy minőséget. Az illy az első cég a világon, amely megkapta a Responsible Supply Chain 
Process – Green Coffee (Fenntartható Ellátási Lánc – Nyers kávé)  bizonyítványt az egyik legjelentősebb 
minőségbiztosítási szervezettől, a DNV-től. A legjobb minőségű Arabica nyerskávék válogatása, keverése, 
majd a pörkölési eljárás után túlnyomáson, a levegő kizárásával, nitrogén hozzáadásával csomagolják a 
kész kávét. Az illy szabadalmazott, (pressurization) csomagolási eljárása sokkal hatékonyabban konzervál - 
ezáltal a pörköléskori minőséget jóval hosszabb ideig, több mint 2 évig őrzi meg - mint a más gyártók által 
használt vákuumos vagy szelepes csomagolás. Az illy magyar gyökerekkel büszkélkedik, 1933-ban a 
temesvári Illy Ferenc, azaz Francesco Illy alapította Triesztben.  

Ma az Illy család harmadik generációja vezeti a céget. Vilászerte naponta több mint 8 millió csésze illy 
eszpresszót fogyasztanak. A világ 50.000 legjobb kávézója, étterme és szállodája illy kávét szolgál fel, 
irodák, otthonok kedvence több mint 150 országban. 

. 

Miért tartják az illy-t a világ talán legjobb kávéjának? 

 a világ vezető 100% Arabica kávékeveréke,  

összetétele miatt sokkal ízesebb és aromásabb mint más kávék, 

koffeintartalma 35% - 40%-kal alacsonyabb mint a Robusta tartalmú kávéké, egészségesebb, több fogyasztható belőle 

speciális, szabadalmazott csomagolása révén állandó magas minőséget garantál. 



    Kapszula választék - PRÉMIUM, 100 % ARABICA 
    Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

ILLY  
Kapszula választék 

Ár/Kapszula (Ft) Ár/Kapszula (Ft) 
300 kapszula egyidejű vásárlásakor Bérelt 

géppel 
Saját 
géppel Bérelt géppel Saját géppel 

Eszpresszó, normál pörkölésű 

109 99 106 96 

Eszpresszó, sötét pörkölésű 

Hosszú, normál pörkölésű 

Hosszú, koffeinmentes 

Az illy kapszulák egyesével, aromazáró fóliába csomagolva 100 x 6.85 gr-os kiszerelésben kaphatók.  

NORMÁL PÖRKÖLÉSŰ 
ESZPRESSZÓ 
A best seller: kiegyensúlyozott, 
lágy íz, karamell, csokoládé, pirított 
és könnyű virágos jegyekkel. 30 ml-
es eszpresszó főzéshez ideális. 
Koffeintartalma 1.5% alatt.  

SÖTÉT PÖRKÖLÉSŰ ESZPRESSZÓ 
Az erősebb ízű illy eszpresszó 
intenzív, markáns, testesebb érzetű 
kávé, melyben kakaó, pirítós  
aromák olvadnak karamell  
nyomokba. 22 ml-es főzésre ideális.  
Koffeintartalma kevesebb mint  
1.5 %.  

KOFFEINMENTES ESZPRESSZÓ 
A normál pörkölésű illy 
eszpresszó aromája teljességében, 
de koffein nélkül. 
30 ml-es eszpresszó főzéshez  
ajánljuk. Koffeintartalma kevesebb  
mint 0.05 %. 

HOSSZÚ ESZPRESSZÓ 
Ha Ön a hosszú kávét szereti 
mely lágy, delikát ízeket hordoz: 
karamell, virágok, gyümölcsök.  
90 ml-es főzéssel ideális.  



               Kapszula választék - KÖZÉPKATEGÓRIÁS KÁVÉ    
    Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

MITACA  
Kapszula választék 

Ár/Kapszula (Ft) Ár/Kapszula (Ft) 
300 kapszula egyidejű vásárlásakor 

Bérelt géppel Saját géppel Bérelt géppel Saját géppel 

Forte, Robusta-Arabica, 
eszpresszó 

80 70 77 67 

Supremo, 100% Arabica, 
eszpresszó  

89 79 86 76 
Leggero, koffeinmentes 100 % 
Arabica, eszpresszó  

Citromos tea 

Fekete tea 

Elle - tej kapszula 

Kamilla tea 

A Mitaca kávékapszulák egyesével, aromazáró csomagolásban 100 x 6.85 gr-os kiszerlésben rendelhetők. A tea 50 db-os kiszerelésű. 

Kamilla tea 

    Citromos tea 

SUPREMO 
100 % Arabica keverék  
30 ml-es eszpresszóhoz. 

FORTE 
Arabica és Robusta kávé  
keveréke erős, 
karakteres  
ízzel. 30 ml-es  
eszpresszóhoz ajánljuk. 

LEGGERO  
100% Arabica,  
Koffeinmentes keverék.  
Koffeintartalma 
0.1% alatt. 30 ml-es  
eszpresszóhoz ajánljuk 



Gépvásárlás, gépkihelyezési feltételek 

Az alábbi Mitaca kávégépeket megvásárolhatja az espressoshop.hu webáruházban 
vagy bérleti szerződéssel ingyen használatra helyezzük ki, ha a minimum havi 
kapszulaadagot megvásárolja. Bérlet esetén a gépeket 2 éves szerződésünk végéig 
letéttel biztosítjuk. A letét összegét a 2 éves futamidő végén visszaadjuk, vagy az 
utolsó 6 hónap során fokozatosan levásárolható. Az egyes géptípusokhoz tartozó 
minimális havi kapszulavásárlást és letét összegeket az alábbi táblázat mutatja. 
Megvásárolt gép esetén a legolcsóbb a kapszula ára. 

A kihelyezési szerződés alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk partnereinknek: 

•     kávégép javítása, szükség esetén cseregép biztosítása, 

•   kapszula, kiegészítő rendelés az espressoshop.hu webshopon vagy e-mailben:             
info@espressokft.hu bármikor, telefonon (06-1-422 1700) munkaidőben, 

•     kiszállítás országosan 3 munkanapon belül, 25.000 Ft-os számla felett ingyenesen. 

Gép neve Vételár (Ft) Letéti díj bérlet 
esetén (Ft) 

Havi min. 
vásárlás (adag) Bérleti díj (Ft) ★ 

Mitaca i4 26.000 12.000 60 2.000 

Mitaca i4 Plus 30.000 12.000 60 2.000 

Mitaca i5 Water 55.000 16.000 120 3.000 

Mitaca i5 Milk 
Frother 

65.000 16.000 120 3.000 

★ Csak havi minimumnál kisebb forgalom esetén fizetendő! Az árak az ÁFA-t nem 
tartalmazzák. 



             
            GÉPVÁLASZTÉK 

       MITACA i4 és MITACA i4 Plus 

Kicsi, egyszerűen kezelhető gép – Állítható csészetartó eszpresszó és 
nagyobb csészéhez - Kapszula behelyezés után, gombnyomással 
indítható kávéfőzés – A Mitaca i4 manuális megállítású. A Mitaca i4 Plus 
automatikusan megáll a kívánt kávéhossz elérésekor, és 2 kávéhossz 
(eszpresszó, hosszú) választható rajta - Kivehető víztartály:1 l - Méretek: 
19 (Széles) x 29 (Magas) x 26 (Mély) cm -  Súly: 3,9 kg - Nyomás: 18 bar 
- Használt kapszulatartó - Szín: fehér, fekete betéttel - –  

Cappuccino készítésre, forróvíz adagolásra nem alkalmas egyik 
géptípus sem. 

       MITACA i5 Water és MITACA i5 Milk Frother 
Különleges design – Kicsi, egyszerűen kezelhető gép - Kapszula 
behelyezés után, gombnyomással indítható kávéfőzés - Automatikus 
megállás a kívánt kávéhossz elérésekor - 2 kávéhossz (eszpresszó, 
hosszú) választási lehetőség  - Állítható csészetartó eszpresszó és 
nagyobb csészéhez - Víztartály: 3 l – Nyomás: 18 bar - Méretek: 28 
(Széles) x 35(Magas) x 28 (Mély) cm – Súly: 6 kg – Szín: fekete, ezüst 
széllel – Energiatakarékos: beállítható automatikus kikapcsolás – 
Alacsony vízszint jelző –  

A Mitaca i5 Water forróvíz adagolásra alkalmas. Cappuccino 
készítésre csak a Mitaca i5 Milk Frother alkalmas. 

Mitaca i4 
 Mitaca i4 Plus Mitaca i5 Water 

Mitaca i5 Milk Frother 



illy kiegészítők és csészék 

Minden tőlünk bérelt kávégéphez 2 db illy logózott eszpresszó csészét adunk ajándékba. 
Cappuccino és tejeskávés csészék, logózott, vagy az aktuális �illy Art Collection� design 
kivitelben szintén kaphatók. A számozott, limitált kiadású, díszcsomagolásos 
csészekészleteket olyan kortárs művészek jegyzik mint Pedro Almodóvar vagy Francis 
Ford Coppola. A legújabb kollekciók megrendelhetők az Espresso Webshop-on: 
www.espressoshop.hu 

Kapucsínó készítésére a Mitaca i5 Milk Frother gép alkalmas. A többi géptípus mellé 
elektronikai áruházakban beszerezhető külön elektromos tejhabosítót érdemes venni.  

Kiegészítők 
Nettó egységár (Ft) 

Kiszerelés 

illy eszpresszó csésze alátéttel 1.030,- /db 6 db 
illy kapucsínó csésze alátéttel 1.265,- /db 6 db 
cukor (illy logós, 5g) 3,125 Ft/db 10 kg (2000 db) 
Barna cukor (illy logós, 5gr) 3,8 Ft/db   5 kg (1000 db) 
műanyag eszpresszó pohár (illy logós) 1 Ft/db 100 db 
keverőpálca 1 Ft/db 100 db 

Kapcsolat: Espresso Kft
1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9.
Tel.: 06-1 -422 1700
Web: www.espressoshop.hu
E-mail: info@espressokft.hu 


