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Co potřebujeme k práci?

Notebook

Spolehlivé WiFi



Agilní
pracovní
prostředí je
stále
oblíbenější

V posledních letech došlo k obrovské
změně designu pracoviště a firemní
kultury.

Prostory inspirované kavárnami jsou
vybaveny pohodlným posezením,
sdíleným psacím stolem a otevřeným
prostorem.
  
Přičemž kávovar je využíván jako
ústřední bod podpory interakce a
spolupráce mezi zaměstnanci.



Existuje mnoho
způsobů, jak
pozvednout
kávovou kulturu
na vašem
pracovišti

Pojďme se podívat, jak to děláme u nás...



Prvotřídní
zážitek

Proto spolupracujeme s několika českými
pražírnami, u kterých kávu osobně vybíráme,
kontrolujeme tvorbu směsí i kvalitu pražení. 

Díky tomu dokážeme našim zákazníkům zajistit
pestrou nabídku čerstvě upražených káv, různých
chuťových profilů. 

Káva
Dnešní spotřebitelé
rozvíjejí hlubší
porozumění ke kávě a
zájem o ni. Je tedy velmi
důležité zvolit nejen
špičkový kávovar, ale
především kvalitní zdroje
kávy. 

Kompletní
nabídku káv najdete na

www.alesio.cz



Identifikujeme
vaše potřeby

Kávovary vybíráme přesně podle vašich potřeb.
Zajímá nás především:

✔ Kolik míst ve firmě potřebujete obsadit kávovary
✔ Bližší specifikace těchto míst

Tedy, kolik zaměstnanců bude daný přístroj používat
a jaké nápoje na nich chcete připravovat.

Kávovar

Vybíráme to
nejlepší



Extrakční
proces P.E.P.
Zajistí skvělé aroma a chuť
každé kávové speciality

Mlýnek
Aroma G3
Rychlé a šetrné mletí
kávových zrn

Filtrace vody  
 I.W.S.
Zachytí všechny
nežádoucí látky

Švýcarská
preciznost



Servis 24H

Základním kamenem služby je
spolehlivá servisní podpora
Díky síti externích servisních míst jsme
schopni vyřešit výměnu porouchaného
kávovaru prakticky ještě ve stejný den.

Zároveň vám chceme usnadnit péči o
kávovary, předcházet servisním problémům a
udržovat neustále vysokou kvalitu kávy. Proto
naši zaměstnanci zajišťují pravidelnou údržbu
kávovarů.



Zkušební
období zdarma
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Ochutnejte kávy, vyzkoušejte
kávovary i naše služby. To vše
30 dní zdarma.



Hlavní benefity

Typy kávovarů

nepožadujeme minimální
odběr kávy

pronájem a servisní podpora
může být zdarma již při
odběru 4kg kávy/měs.

smlouva s výpovědní lhůtou
pouhý 1 měsíc
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Kávovary s možností
mléčných nápojů

10-40 káv denně
pronájem 1.490
Kč/měs.
servisní podpora
1.190 Kč/měs.
zdarma při
6kg/měs.

Jura E8
30-60 káv denně
pronájem 1.690
Kč/měs.
servisní podpora
1.490 Kč/měs.
zdarma při
8kg/měs.

Jura WE8
50-100 káv
denně
pronájem 1.990
Kč/měs.
servisní podpora
1.690 Kč/měs.
zdarma při
12kg/měs.

Jura X8
100-200 káv
denně
pronájem 3.890
Kč/měs.
servisní podpora
2.490 Kč/měs.
zdarma při
25kg/měs.

Jura Giga 8

Kávovary bez mléka



Kávovary na espresso
bez mléka

5-20 káv denně
pronájem 1.190
Kč/ měs.
servisní podpora
990 Kč/měs.
zdarma při
4kg/měs.

Jura D4
10-40 káv denně
pronájem 1.290
Kč/ měs.
servisní podpora
1.190 Kč/měs.
zdarma při
5kg/měs.

Jura E6
30-60 káv denně
pronájem 1.590
Kč/ měs.
servisní podpora
1.490 Kč/měs.
zdarma při
7kg/měs.

Jura WE6
50-100 káv
denně
pronájem 1.790
Kč/ měs.
servisní podpora
1.490 Kč/měs.
zdarma při
10kg/měs.

Jura X6

Kávovary s mlékem



Dostupnost služby
v roce 2021
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PRAHA, HRADEC KRÁLOVÉ,
PARDUBICE

BRNO, OLOMOUC, LIBEREC

Ostatní oblasti

Rychlost servisního
zásahu

2-6 hodin

12-24 hodin

24-48 hodin



Reference
Káva Alesio z kávovarů Jura byla zvolena našimi
zaměstnanci jako nejlepší kombinace po testování
od různých dodavatelů. Káva je chutná, krásně voní
a kávovary jsou jednoduché na obsluhu. Servis a
komunikace jsou rychlé a bezproblémové.

Adéla Rozboudová
Samsung Electronics

Czech and Slovak, s.r.o.

Pavlína Svatáková
EUROVIA CS, a.s.

Alesio byla dobrá volba. Nejen, že káva chutná
všem  našim zaměstnancům. Ale má úspěch i

u našich návštěv.



Řešení na
míru
Káva na klíč je především o
individuálním přístupu.
Vaše požadavky rádi
probereme podrobněji a
připravíme možná řešení.



Službu zajišťuje
Alesio s.r.o.

Na Poříčí 116/5, Liberec
736 246 867

kava@alesio.cz
 

www.kavanaklic.cz
www.alesio.cz

Vyslechnu vaše přání a
připravím návrh řešení

Kontaktujte mne

Kateřina Šumpíková
777 839 866
sumpikova@alesio.cz

https://www.linkedin.com/in/kate%C5%99ina-%C5%A1ump%C3%ADkov%C3%A1-a4b891113/

