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INFORMACJE DODATKOWE

Dostawa i montaż

Środki czystości

Serwis techniczny

Doradztwo

Szkolenie

Zdalna pomoc 24h

PRZY ZAKUPIE EKSPRESU GRATIS DOSTAJĄ PAŃSTWO OD NAS

Od ponad 11 lat obsługujemy firmy oraz HoReCa

Profesjonalnie doradzamy w doborze optymalnego ekspresu

Gwarantujemy naszym klientom sprawną i kompleksową obsługę

Sprzedajemy ekspresy tylko renomowanych producentów

Pomagamy naszym klientom w codziennej pracy z ekspresami

DOSTAWA - SKLEP - SERWIS - EKSPRES ZASTĘPCZY

Szanowni Państwo,
w związku z zainteresowaniem ofertą współpracy z firmą Coffee Cona chcielibyśmy 
przekazać propozycję zakupu ekspresów oraz kaw i produktów dodatkowych.

WIEMY JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES PONIEWAŻ

W przypadku zakupu profesjonalnych ekspresów do kawy firmy Saeco Professional gwarantem nie jest producent lecz firma sprzedająca. 

Czas trwania gwarancji to 12 miesięcy od daty zakupu.

Serwis wraz z naprawą w przeciągu 3 dni roboczych (w momencie trwania gwarancji). 

W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie klient otrzymuje ekspres zastępczy. 

Powyższe usługi są skierowane do użytkownika na terenie miasta Rzeszowa i okolic.
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Ekspresy Automatyczne z Linii
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Urządzenia z serii Lirika to wszechstronne kompaktowe 
ekspresy do kawy przeznaczone dla wymagających,   
profesjonalnych użytkowników oraz firm segmentu 
Ho.Re.Ca. Posiadają one nowoczesne wzornictwo, dużej 
pojemności zbiorniki na kawę oraz wodę, duży czytelny 
wyświetlacz, dzięki temu są niezwykle łatwe w obsłudze.

Urządzenia z serii Lirika posiadają wszystkie najlepsze  
rozwiązania jakie zostały wynalezione przez firmę Saeco. 
W małej, kompaktowej obudowie zawarto takie                
profesjonalne rozwiązania jak ceramiczny młynek, klasę 
efektywności energetycznej A, wyjmowalny moduł          
zaparzający. Model Lirika Plus posiada dodatkowy moduł 
pannarello, dzięki któremu można przygotowywać napoje 
typu cappuccino oraz inne napoje ze świeżym mlekiem.

   
Wymiary (w x h x d): 215 x 381 x 430 mm
Waga:  7 kg
Kolor: czarny
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Pobór mocy: 1850 W

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 500 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Graficzny cyfrowy wyświetlacz: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK

- zbiornik kawy ziarnistej: 0,5 kg 
- zbiornik na wodę: 2.5 l 
- pojemność zbiornika na fusy: 15
- taca ociekowa o pojemności 0,5 l 
- możliwośc przygotowywania 2 napojów równocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- opcja: moduł Pannarello, Cappuccinatore
- opcja: Siluro
- ceramiczny młynek
- stalowa obudowa

Specyfikacja

SAECO LIRIKA BLACK

Do użytku: Domowego, Biur oraz Małej Gastronomii

Kawa - 1kg.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Urządzenia z serii Lirika to wszechstronne kompaktowe 
ekspresy do kawy przeznaczone dla wymagających,  
profesjonalnych użytkowników oraz firm segmentu 
Ho.Re.Ca. Posiadają one nowoczesne wzornictwo, dużej 
pojemności zbiorniki na kawę oraz wodę, duży czytelny 
wyświetlacz, dzięki temu są niezwykle łatwe w obsłudze.

Urządzenia z serii Lirika posiadają wszystkie najlepsze  
rozwiązania jakie zostały wynalezione przez firmę Saeco. 
W małej, kompaktowej obudowie zawarto takie                
profesjonalne rozwiązania jak ceramiczny młynek, klasę 
efektywności energetycznej A, wyjmowalny moduł          
zaparzający. Model Lirika Plus posiada dodatkowy moduł 
pannarello, dzięku któremu można przygotowywać napoje 
typu cappuccino oraz inne napoje ze świeżym mlekiem.

   
Wymiary (w x h x d): 215 x 381 x 430 mm
Waga:  7 kg
Kolor: srebrny
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Pobór mocy: 1850 W

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 500 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Graficzny cyfrowy wyświetlacz: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK

- zbiornik kawy ziarnistej: 0,5 kg 
- zbiornik na wodę: 2.5 l 
- pojemnośc zbiornika na fusy: 15
- taca ociekowa o pojemności 0,5 l 
- możliwośc przygotowywania 2 napojów równocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- opcja: moduł Pannarello, Cappuccinatore
- opcja: Siluro
- ceramiczny młynek
- stalowa obudowa

Specyfikacja

SAECO LIRIKA PLUS

Do użytku: Domowego, Biur oraz Małej Gastronomii

Kawa - 1kg.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Urządzenia z serii Liryka to wszechstronne kompaktowe 
ekspresy do kawy przeznaczone dla wymagających,   
profesjonalnych użytkowników oraz firm segmentu 
Ho.Re.Ca. Posiadają one nowoczesne wzornictwo, dużej 
pojemności zbiorniki na kawę oraz wodę, duży czytelny 
wyświetlacz, dzięki temu są niezwykle łatwe w obsłudze.

Urządzenia z serii Lirika posiadają wszystkie najlepsze   
rozwiązania jakie zostały wynalezione przez firmę Saeco. 
W małek, kompaktowej obudowie zawarto takie              
profesjonalne rozwiązania jak ceramiczny młynek, klase 
efektywniości energetycznej A, wyjmowalny moduł         
zaparzający. Model Lirika Plus posiada dodatkowy moduł 
pannarello, dzięku któremu można przygotowywać napoje 
typu cappuccino oraz inne napoje ze świeżym mlekiem.

   
Wymiary (w x h x d): 215 x 370 x 429 mm
Waga:  8 kg
Kolor: szary
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1850 W

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 500 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Graficzny cyfrowy wyświetlacz: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK

- zbiornik kawy ziarnistej: 0,5 kg 
- zbiornik na wodę: 2.5 l 
- pojemność zbiornika na fusy: 15
- taca ociekowa o pojemności 0,5 l
- One-Touch cappuccino 
- możliwośc przygotowywania 2 napojów równocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- pojedynczy obwód
- zintegrowane cappucinatore ( bez szpilki )
- ceramiczny młynek

Specyfikacje

SAECO LIRYKA OTC

Do użytku: Domowego Biur oraz Małej Gastronomii

Kawa - 1kg.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Ekspres Automatyczny z Linii
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Ekspres do kawy Royal Gran Crema, to kompaktowe 
urządzenie przeznaczone do użytku zarówno w biurach 
(OCS) jak i w szeroko rozumianej branży HORECA.

Royal Gran Crema cechuje niezwykła prostota obsługi 
przy okazji dając bardzo szerokie możliwości             
przygotowywania różnorakich napojów kawowych,         
a w tym w szczególności opartych o świeże mleko.

Duży zbiornik na wodę, taca ociekowa o pojemności 1 litr, 
duży pojemnik na odpady, graficzny cyfrowy wyświetlacz, 
wylewka gorącej wody i pary, zintegrowana, chromowana, 
podgrzewana taca na filiżanki, obudowa odporna              
na zarysowania, taca napojów wykonana ze stali            
szlachetnej, czynią Royal Gran Crema urządzeniem łatwym 
i praktycznym w codziennej obsłudze.

   
Wymiary (w x h x d): 334 x 380 x 450 mm
Waga:  15 kg
Kolor: czarny
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Pobór mocy: 1850 W
Dodatkowa podstawa na fusy: NIE

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 350 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 2,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 18
Graficzny cyfrowy wyświetlacz: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK

- zbiornik kawy ziarnistej: 350 gr.
- zbiornik na wodę: 2.2 l 
- pojemność zbiornika na fusy: 18
- taca ociekowa o pojemności 1 l
- możliwośc przygotowywania 2 napojów równocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- podwójna pompa oraz podwójne bojlery
- opcja wstępnego mielenia
- stalowa obudowa

Specyfikacja

SAECO ROYAL GRAN CREMA

Do użytku: Domowego, Biur oraz Małej Gastronomii

Kawa - 1kg.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Ekspresy Automatyczne z Linii
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Aulika to idealne połączenie estetyki i profesjonalnych 
parametrów urządzenia. Zastosowane unikalne rozwiązania takie 
jak podwójne obwody hydrauliczne, zbiorniki o powiększonej 
pojemności sprawiają, iż urządzenia te doskonale sprawdzają 
się w miejscach dużego zapotrzebowania na serwowane przez 
nie napoje. Wszystkie modele Aulika dostarczają wysokiej 
jakości napoje na bazie świeżo zmielonej kawy oraz świeżego 
mleka. Duży ciekłokrystaliczny, graficzny wyświetlacz 
dodatkowo ułatwią użytkowanie urządzeń typu  Aulika.

Sterowanie urządzeniami Aulika odbywa się poprzez interfejs 
oparty na 8 klawiszach wyboru. Oprogramowanie urządzenia 
umożliwia na szybkie i dowolne parametryzowanie urządzenia 
oraz łatwa jego obsługę. Dzięki łatwo dostępnym elementom     
wymagającym czyszczenia i konserwacji - konserwacja           
urządzenia może być wykonana szybko i bezproblemowo. 
W wersji Top dzięki dodatkowej dedykowanej szafce - istnieje      
możliwość zwiększenia pojemności zbiornika na zużytą kawę 
(fusy) oraz istnieje możliwość podłączenia do bieżącej wody. 

   
Wymiary (w x h x d): 334 x 380 x 450 mm
Waga:  15 kg
Kolor: antracyt, srebrny
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Pobór mocy: 1400 W
Dodatkowa podstawa na fusy: NIE

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 350 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 2,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 18
Graficzny cyfrowy wyświetlacz: TAK
System One - Touch Cappuccino: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK

- zbiornik kawy ziarnistej: 350 gr. 
- zbiornik na wodę: 2.2 l 
- pojemność zbiornika na fusy: 18
- taca ociekowa o pojemności 1 l
- system One-Touch Cappuccino
- możliwośc przygotowywania 2 napojów równocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- podwójna pompa oraz podwójne bojlery
- wbudowany moduł Pinless Wonder Cappuccinatore
- opcja wstępnego mielenia
- stalowa obudowa

Specyfikacja

SAECO AULIKA FOCUS

Do użytku: Domowego, Biur oraz Małej Gastronomii

Kawa - 1kg.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Aulika to idealne połączenie estetyki i profesjonalnych            
parametrów urządzenia. Zastosowane unikalne rozwiązania 
takie jak podwójne obwody hydrauliczne, zbiorniki 
o powiększonej pojemności sprawiają, iż urządzenia te 
doskonale sprawdzają się w miejscach dużego 
zapotrzebowania na serwowane przez nie napoje. Wszystkie 
modele Aulika dostarczają wysokiej jakości napoje na bazie 
świeżo zmielonej kawy. Duży ciekłokrystaliczny, graficzny 
wyświetlacz dodatkowo ułatwią użytkowanie urządzeń typu 
Aulika.

Sterowanie urządzeniami Aulika odbywa się poprzez interfejs 
oparty na 4 klawiszach wyboru. Oprogramowanie urządzenia 
umożliwia na szybkie i dowolne parametryzowanie urządzenia 
oraz łatwą jego obsługę. Dzięki łatwo dostępnym elementom     
wymagającym czyszczenia i konserwacji - konserwacja           
urządzenia może być wykonana szybko i bezproblemowo. 
W wersji Top dzięki dodatkowej dedykowanej szafce - istnieje      
możliwość zwiększenia pojemności zbiornika na zużytą kawę. 

   
Wymiary (w x h x d): 334 x 574 x 452 mm
Waga:  23 kg
Kolor: czarny
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60Hz
Pobór mocy: 1300 W
Dodatkowa podstawa na fusy: TAK

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 1 kg.
Pojemność zbiornika na wodę: 4 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 40
Graficzny cyfrowy wyświetlacz: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK

- zbiornik kawy ziarnistej: 1 kg.
- zbiornik na wodę: 4 l 
- pojemność zbiornika na fusy: 40
- taca ociekowa o pojemności 1 l
- możliwośc przygotowywania 2 napojów równocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- dodatkowa podstawa
- możliwość zamykania na klucz
- opcja wstępnego mielenia
- stalowa obudowa

Specyfikacja

SAECO AULIKA OFFICE

Do użytku: Domowego, Biur oraz Małej Gastronomii

Kawa - 1kg.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Aulika to idealne połączenie estetyki i profesjonalnych 
parametrów urządzenia. Zastosowane unikalne rozwiązania takie 
jak podwójne obwody hydrauliczne, zbiorniki o powiększonej 
pojemności sprawiają, iż urządzenia te doskonale sprawdzają 
się w miejscach dużego zapotrzebowania na serwowane przez 
nie napoje. Wszystkie modele Aulika dostarczają wysokiej jakości 
napoje na bazie świeżo zmielonej kawy oraz świeżego mleka. 
Duży ciekłokrystaliczny, graficzny wyświetlacz dodatkowo ułatwią 
użytkowanie urządzeń typu Aulika.

Sterowanie urządzeniami Aulika odbywa się poprzez interfejs 
oparty na 8 klawiszach wyboru. Oprogramowanie urządzenia 
umożliwia na szybkie i dowolne parametryzowanie urządzenia 
oraz łatwa jego obsługę. Dzięki łatwo dostępnym elementom      
wymagającym czyszczenia i konserwacji - konserwacja            
urządzenia może być wykonana szybko i bezproblemowo. 
W wersji Top dzięki dodatkowej dedykowanej szafce - istnieje      
możliwość zwiększenia pojemności zbiornika na zużytą kawę 
(fusy) oraz istnieje możliwość podłączenia do bieżącej wody. 

   
Wymiary (w x h x d): 334 x 574 x 452 mm
Waga:  23 kg
Kolor: srebrny / czarny / antracytowy
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1400 W
Dodatkowa podstawa na fusy: TAK
Możliwość podpięcia mleka z strony lewej i prawej: Tak

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 1kg.
Pojemność zbiornika na wodę: 4 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 40
High Speed Cappuccino: TAK
Graficzny cyfrowy wyświetlacz: TAK
System One-Touch Cappuccino: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK
Kompatybilność z systemem płatniczym: TAK

- zbiornik kawy ziarnistej: 1 kg. 
- zbiornik na wodę: 4 l 
- pojemność zbiornika na fusy: 40
- taca ociekowa o pojemności 1 l
- system One-Touch Cappuccino
- możliwośc przygotowywania 2 napojów równocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- podwójna pompa oraz podwójne bojlery
- wbudowany moduł Pinless Wonder Cappuccinatore
- dodatkowa podstawa
- możliwość podłączenia do wody - SAECO AULIKA TOP HSC RI
- możliwość zamykania na klucz
- opcja wstępnego mielenia
- stalowa obudowa

Specyfikacja

SAECO AULIKA TOP HSC
SAECO AULIKA TOP HSC RI

Do użytku: Domowego, Biur oraz Małej Gastronomii

Kawa - 1kg.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Ekspresy Kapsułkowy z Linii
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Saeco Area OTC HSC to urządzenie do przygotowywania twojej 
ulubionej kawy z kapsułek Lavazza Blue. Dzięki                         
rygorystycznemu i  nowoczesnemu stylowi sprawdzi 
się we wszystkich małych i średnich firmach, a nawet 
w gastronomi. Jego wysokiej jakości wykończenia nadają 
nowoczesną elegancję i harmonię linii godnej swojej marki. 
Jest to urządzenie, które zaspokoi potrzeby tych którzy szukają          
łatwości i niezawodności, ale także piękna i elegancji. 

Area to w 100% wykonany we Włoszech produkt, zrodzony 
z nieustannego zaangażowania firmy Saeco w osiąganie coraz    
wyższych standardów. Praktyczny system regulacji wysokości 
dozowania na trzech poziomach pozwoli Ci używać każdego      
rodzaju kubka i działać z pełną wszechstronnością. Piękny chrom, 
zastosowane wysokiej jakości materiały, duży i nowoczesny       
interfejs użytkownika, który dzięki ikonom i wyświetlaczowi      
ułatwiają jego użytkowanie, są wynikiem wieloletniego                
doświadczenia w branży profesjonalnych maszyn.

   
Wymiary (w x h x d): 280 x 480 x 380 mm
Waga:  9 kg
Kolor: czarny
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Pobór mocy: 1300 W

Szczegółowe funkcje

Pojemność pojemnika na kapsułki: 40 szt..
Maksymalna wysokość kubka: 160 mm
Pojemność zbiornika na wode: 4 l, demontowalny
Dotykowy wyświetlacz graficzny: TAK
Certyfikat 60335-2-75: TAK

- zbiornik na wodę: 4 l
- pojemnik na kapsułki: 40 szt
- dotykowy wyświetlacz
- pojemoność tacy ociekowej: 2,5 l
- możliwość podłączenia do sieci wodociągowej

Specyfikacja

SAECO AREA

Do użytku: Domowego, Biur oraz Małej Gastronomii

Kapsułki Lavazza - 1op.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - szt.
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Środki Czystości

Smar do konserwacji
bloku zaparzania

Filtr do wody Płyn do odkamieniania

Tabletki do czyszczenia
układu kawowego

Proszek do czyszczenia 
układu mlecznego
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OFERTA CENOWA NA ZAKUP EKSPRESU

Jakość naszych usług nie byłaby możliwa bez najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań.        
Produkty znajdujące się w naszej ofercie cechują się nowoczesnym wyglądem, łatwością obsługi    
i dużą wydajnością co zdecydowanie zwiększa ich bezawaryjność i żywotność. Szczegółowe opisy 
modeli ekspresów znajdują się na naszej stronie internetowej www.coffeecona.pl.

Pakiety bezpieczeństwa zapewniają rabat na zakup ekspresu, a przy zakupie większych ilości  
urządzeń ceny podlegają negocjacjom.

Wszystkie urządzenia objęte są przez Coffee Cona dwunastomiesięczną gwarancją lub rękojmią.

Z pakietem wysokim zapewnisz sobie darmowy ekspres zastępczy na czas naprawy swojego  
urządzenia.

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA:

Podstawowy - wariant cenowy bez usługi serwisowej: cena zawiera ekspres z 12 miesięczną     
gwarancją lub rękojmią. Klient sam odbiera urządzenie, sam montuje i w przypadku awarii           
dostarcza osobiście na serwis  - brak ekspresu zastępczego na czas naprawy. 

Podwyższony - wariant cenowy z usługą serwisową podstawową: cena zawiera ekspres z 12    
miesięczną Gwarancją lub rękojmią. Klient sam odbiera urządzenie, sam montuje. W przypadku 
awarii dostarcza osobiście na serwis - naprawy wykonywane w przeciągu 3 dni roboczych klient 
otrzymuje ekspres zastępczy. 

Wysoki - cena zawiera ekspres z 12 miesięczną gwarancją lub rękojmią. Po zakupie  - ekspres   
dostarczamy bezpośrednio do klienta. Wykonywana jest instalacja wraz ze szkoleniem. 
W przypadku awarii  - naprawa na miejscu u klienta. W momencie braku możliwości naprawy 
w przeciągu 2 dni roboczych klient otrzymuje ekspres zastępczy. 

WSZYSTKIE CENY POWYŻSZYCH WARIANTÓW ZAWARTE SĄ W OSOBNYM ZAŁĄCZONYM 
PLIKU

Więcej informacji na temat ekspresów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio 
w naszym salonie lub na stronie www.coffeecona.pl



Firma                       istnieje od 2008 roku. Siedzibą jest Rzeszów gdzie znajduje się Salon, Serwis oraz 
Magazyn. Oddział mieści się przy ulicy Iwonicka 38 / 1L.

W chwili obecnej w firmie jest zatrudnionych piętnastu pracowników, w tym ośmiu techników, posiadaj-
cych dyplomy mistrzowskie. Technicy, jak również pracownicy umysłowi to w większości ludzie młodzi, 
pełni zapału i ambicji, z wysokimi kwalifikacjami, a przede wszystkim z ogromnymi możliwościami.

Zajmujemy się sprzedażą i naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi. Ekspresów do kawy 
Profesjonalych, Domowych i Vendingu

Stawiamy na ciągły rozwój. Gwarantujemy rzetelność i fachowość wykonywanych usług, zgodnie 
z najwyższymi normami technicznymi, w zakresie konserwacji napraw wszelkiego rodzaju sprzętu.

Najważniejszym celem naszej firmy jest umacnianie konkurencyjnej pozycji na rynku. Stawiamy              
na jakość oferowanych produktów i usług, którą zamierzamy osiągnąć poprzez spełnianie oczekiwań
naszych klientów, w sposób satysfakcjonujący obie strony. Staramy się aby dostarczane przez nas
produkty i usługi były najlepszej jakości. Nasze usługi zachwycają najwybredniejszych!
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COFFEE CONA MARCIN OSTRÓWKA

505


