
Poznaj nasz nowy
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Duży potencjał małych rozwiązań
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To wszystko kwestia chwili
podczas której zapewniasz swoim klientom niesamowite doświadczenia kawowe

W CoffeeON nie tylko sprzedajemy w pełni 
zautomatyzowane ekspresy do kawy marki Franke. Przede 
wszystkim upewniamy się, że zapewniamy niepowtarzalne 
doświadczenia kawowe w miejscach pracy naszych 
klientów.
To dzięki naszej wieloletniej wiedzy i doświadczeniu
w branży kawowej, możemy zaoferować Ci doskonałą 
jakość w każdej pojedynczej filiżance kawy.
Co więcej, możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.
Bez względu na to w jakiej branży działasz, wiemy, że 
chodzi o coś więcej niż tylko kawę.

To wszystko kwestia chwili.
Uczyńmy ją wyjątkową.
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Kompaktowy design i wyjątkowa jakość w każdej filiżance
Nowy Franke A300
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Szukasz profesjonalnego ekspresu do kawy, lecz wydaje Ci się, 
że nie masz wystarczająco dużo miejsca za barem lub ladą?

Przestrzeń nigdy nie powinna stać na przeszkodzie smakowi.

Nasz nowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy Franke A300
dostarczy szeroką gamę napojów kawowych do Twojego miejsca 
pracy i doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie - nawet 
tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Dzięki intuicyjnemu, łatwemu w obsłudze ekranowi i niezmiennie 
wysokiej jakości kawy w każdej filiżance, nasz A300 zapewnia 
doskonałe wrażenia z jej picia w najbardziej kompaktowym 
formacie.
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Nowy Franke A300 jest wyposażony w funkcje
i technologie, które zapewniają najwyższej jakości kawę.

Opatentowany, zintegrowany oraz
w pełni automatyczny system
odkamieniania gwarantuje najlepszą
jakość napoju w każdej filiżance

Duży 8-calowy ekran dotykowy,
bezkonkurencyjny w swojej klasie,
intuicyjnie i skutecznie prowadzi
użytkownika przez wybór napojów

Precyzyjny młynek z trwałymi 
ceramicznymi żarnami

FoamMaster™: system mleczny, 
dzięki któremu spieniona kremowa 
pianka dorównuje tej przygotowanej 
przez baristę. To unikatowe 
rozwiązanie w ekspresach o tak 
małych rozmiarach

Opatentowany system wkładu 
grzewczego umożliwiający 
ustawienie różnych poziomów 
temperatur dla napojów (kawa, 
herbata lub instant)

Kompaktowy design i wyjątkowa jakość w każdej filiżance
Nowy Franke A300
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3 litrowa lodówka z opcją 
wbudowania systemu płatności
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Kompaktowy design i wyjątkowa jakość w każdej filiżance
Największe zalety używania automatu kawowego Franke A300

EasyClean: Automatyczny i wygodny 
system czyszczenia to rozwiązanie dołączone 
w standardzie. Zapewnia przestrzeganie
najbardziej rygorystycznych standardów 
higieny HACCP.

FoamMaster™: zapewnia idealną mleczną
piankę o lekkiej konsystencji, która pozwala
kreować wyjątkowe w smaku napoje.

Interfejs użytkownika: Intuicyjna nawigacja
po menu na ekranie dotykowym i czytelna 
prezentacja asortymentu napojów może być 
dowolnie konfigurowana w zależności od 
potrzeb.
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Spełnij oczekiwania swoich klientów
Zapewnij wybór, wysokiej jakości kawę i wygodę

Wykorzystaj okazję, aby zaoferować szeroki wybór napojów 
kawowych, które sprawią, że klienci będą zadowoleni
i lojalni. Twoim celem jest zapewnienie klientom wysokiej 
jakości kawy, aby zrobić na nich wrażenie - jest to niezbędny 
krok w miarę ciągłego wzrostu oczekiwań klientów.

A300 zapewnia szeroki wybór napojów o niezmiennie 
wysokiej jakości kawy w każdej filiżance. Dzięki niewielkim 
rozmiarom zmieści się na każdym blacie.

Zwiększ zadowolenie swoich klientów dzięki nowemu
Franke A300.
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To wszystko kwestia chwili
w której spotykasz A300 po raz pierwszy

Skontaktuj się z nami i sprawdź osobiście, jak działa A300. 
Chętnie zorganizujemy dla Państwa degustację i pokaz 
produktu. Zacznij serwować pyszną kawę już teraz.

Artur Bubienko 
artur.bubienko@coffeeon.pl
+48 603 400 822

CoffeeON Sp. z o.o.
ul. Podwale 3/9
00-252 Warszawa

coffeeon.pl

http://www.coffeeon.pl
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