ΕΠΙΚΟΔΩΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΣΕ RNB
Μηχανη Ιταλική καφέ εσπρέσο χάρτινης αμπούλας.
Μοντέλα Χαρτινης Αμπουλας εσπρεσο
Α. RDL Italia Wally Pod Μηχανή Εσπρέσο Χάρτινης Αμπούλας .
Μικρή, όμορφη, ανθεκτική μηχανή εσπρέσο χάρτινης αμπούλας κατασκευασμένη
στην Ιταλία. 800 Watt. Χρώμα Black,Red,Yellow,White
Το κυρίως σώμα της είναι κατασκευασμένο από μέταλλο. Το εμπρόσθιο τμήμα
από ανοξείδωτο ατσάλι.

Β.Aroma Kicco ABS Mηχανή Xάρτινης Aμπούλας
Όμορφη μικρή οικιακή μηχανή εσπρέσο.Μόνο για χάρτινες αμπούλες.
Ιταλικής κατασκευής.Χρώμα: Orange,Black,Red

Η μηχανή είναι συμβατή με χάρτινες αμπούλες όλων των εταιρειών καφε.

C.Frog Mηχανή Espresso για Χάρτινες Αμπούλες
Η μηχανή espresso της σειρας FROG, που παράγεται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από
την εταιρεία Didiesse, σχεδιάστηκε τόσο για το σπίτι όσο και για το γραφείο σας.
Είναι μια καφετιέρα απλή στην χρήση και όμορφη στην εμφάνιση, με μοναδικό
ιταλικό σχέδιο. Η πρακτικότητα χρήσης της έχει πλέον κατακτήσει τις καρδιές
πολλών χρηστών εδώ και χρόνια καθιστώντας αυτήν, την ναυαρχίδα της εταιρίας
Didiesse. Οι λεπτές γραμμές της και η ποιότητα των υλικών που την συνθέτουν,
την καθιστούν ως μια αξιόπιστη μηχανή εσπρέσο, κατάλληλη για κάθε περιβάλλον.
Χρώμα .White.Pink

Frog Revolution Limited Edition Pink + 50 Χάρτινες Αμπούλες Barbaro
Miste ΔΩΡΟ!
Οι μηχανες μπορουν να τοποθετουνται σε καθε δωματιο.Οι αμπουλες μπορουν
να παρεχονται δωρεαν στον πελατη η και να πωλουνται
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο φόρος ανακύκλωσης συσκευών ,ο φόρος καφέ και ο ΦΠΑ

ΤΙΜΗ 250,00€

Espressoshop.gr Τηλ.2810315990 info@espressoshop.gr

Μοντέλα πλαστικης αμπουλας τυπου Lavazza A-Modo Mio

Προσφορα πακετου
Lavazza A Modo Mio Minù Μηχανή Εσπρέσο .Χρωμα .White -Red
Μικρή και κομψή μηχανή εσπρέσο για πλαστικές αμπούλες Lavazza ή συμβατές. Προετοιμάστε
αυθεντικό γνήσιο Ιταλικό εσπρέσο στο σπίτι με τρία απλά βήματα.800watt.
Gimoka Cremoso Συμβατές Αμπούλες A Modo Mio 36τμχ
Ένα λεπτό, ισορροπημένο και μεσαίο μείγμα όπου η λεπτή οξύτητα συνδυάζετε με το πλούσιο άρωμα
και νότες από αποξηραμένα φρούτα.
70% Arabica – 30% Robusta
Συσκευασία 36 αμπούλες
Αμπούλες συμβατές με τις μηχανές καφέ του συστήματος LAVAZZA A MODO MIO

Οι μηχανες μπορουν να τοποθετουνται σε καθε δωματιο και οι αμπουλεσ εσπρεσο να παρεχονται
δωρεαν η και να πωλουνται
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο φόρος ανακύκλωσης συσκευών ,ο φόρος καφέ και ο ΦΠΑ

ΤΙΜΗ 110,00€
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