
Zenius w cenie specjalnej 780 zł netto,  
przy zakupie 1000 kaw (20 pudełek*)  
ze świeżo paloną i mieloną kawą Nespresso

Gemini w cenie specjalnej 3950 zł netto, 
przy zakupie 2000 kaw (40 pudełek*)  

ze świeżo paloną i mieloną kawą Nespresso

Skorzystaj ze specjalnej oferty  
na zakup ekspresu Nespresso



Funkcje:
• 1 głowica ekstrakcyjna
• Ristretto, espresso, lungo są przygotowywane za dotknięciem 

jednego przycisku
• Szybkie nagrzewanie – gotowość maszyny w ok. 35 sek.
• Pojemnik na wodę: 2,3 l
• Pojemność pojemnika na zużyte kapsułki: 25 szt.
• Ruchoma podstawka pod wysokie filiżanki, dzięki której jest 

możliwość przygotowania np. Latte macchiato
• Tryb oszczędzania energii

Dane techniczne:
• Ciśnienie: 19 barów
• Wymiary (szer. x gł. x wys.):  

19 x 40 x 31 cm.  Waga: 7 kg
• Produkt sprzedawany bez filiżanek
• Jednostka sprzedaży: 1 sztuka 
• Kod produktu: 5.563.884

Cena regularna: 1400 zł netto

Zenius

W tej ofercie 
jedyne  

780 zł



Funkcje:
• 2 głowice ekstrakcyjne
• Ristretto, espresso, lungo są 

przygotowywane za dotknięciem 
jednego przycisku

• Spienianie i podgrzewanie mleka 
do kaw mlecznych w 20 sekund,  
przy użyciu jednego przycisku 

• Półautomatyczny system podawania 
i odrzucania kapsułek

• Możliwość zaprogramowania 
3 rozmiarów filiżanek: ristretto,  
espresso i lungo

• Osobny pojemnik o pojemności 
1 litra do przechowywania świeżego, 
zimnego mleka do 8 godzin

• Płyta grzejna do filiżanek
• Dwa 3-litrowe wyjmowane  

zbiorniki na wodę
• Cyfrowy wyświetlacz z możliwością 

wyboru języka komunikatów
• Wymienne jednorazowe rurki  

i dysze do mleka 
• Alarm odkamieniania
• Pojemność pojemnika na zużyte 

kapsułki: 2 x 35 szt.

Gemini
Dane techniczne:
• Moc: 2410 W
• Ciśnienie: 19 barów
• Wymiary (szer. x gł. x wys.):  

56 x 39,2 x 37 cm
• Waga: 18 kg
• Kod produktu: 6.130.737

Cena regularna: 6000 zł netto

W tej ofercie 
jedyne  

3950 zł



Filiżanka doskonałej kawy potrafi zastąpić wiele słów. Może pomóc rozpocząć 
rozmowę, zakończyć transakcję lub sprawić, że pracownicy i klienci poczują się 
wyjątkowi. Oferując filiżankę doskonałej, jakości kawy Nespresso, pokazujesz  
innym, że przywiązujesz wagę do szczegółów oraz dbasz o to, by Twoje miejsce 
pracy sprawiało pozytywne wrażenie.
Wejdź do świata doskonałej kawy Nespresso i znajdź swoje ulubione spośród 13 
rodzajów mieszanek. Kup minimum 40 opakowań kawy Nespresso (po 50 kapsułek) 
i ekspres Gemini w specjalnej cenie 3950 zł netto lub minimum 20 opakowań kawy 
Nespresso (po 50 kapsułek) i ekspres Zenius w specjalnej cenie 780 zł netto.

Box – pudełko zawierające 50 szt. kapsułek kawy
Tuba – plastikowa tuba z 30 kapsułkami kawy, dedykowana do dyspenserów w systemie Tower
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LUNGO  
ORIGIN GUATEMALA
nnnnnn  6
Box (50 sztuk)  7.156.937              
Tuba (30 sztuk)  7.262.318

RISTRETTO
nnnnnnnnn  9
Box (50 sztuk)  3.422.884
Tuba (30 sztuk)  3.958.794

ESPRESSO FORTE
nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  3.422.838
Tuba (30 sztuk)  3.958.761

RISTRETTO ORIGIN INDIA
nnnnnnnnnn  10
Box (50 sztuk)   4.650.412

RISTRETTO INTENSO
nnnnnnnnnnnn 12
Box (50 sztuk)  6.745.173
Tuba (30 sztuk)  6.799.134

ESPRESSO LEGGERO
nnnnnn  6
Box (50 sztuk)  3.422.849
Tuba (30 sztuk)  3.958.759

ESPRESSO ORIGIN BRAZIL
nnnn  4
Box (50 sztuk)  7.156.926   
Tuba (30 sztuk)  7.262.307LUNGO FORTE

nnnn  4
Box (50 sztuk)  3.422.851                            
Tuba (30 sztuk)  3.958.772

LUNGO LEGGERO
nn  2
Box (50 sztuk)  3.422.862                            
Tuba (30 sztuk)  3.958.715

LUNGO  
DECAFFEINATO
nnnn  4
Box (50 sztuk  3.422.873   
Tuba (30 sztuk)  3.958.783

ESPRESSO  
DECAFFEINATO
nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  4.344.983

ESPRESSO VANILLA  
nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  9.148.853
Tuba (30 sztuk)  9.148.875

ESPRESSO CARAMEL  
nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  9.148.842   
Tuba (30 sztuk)  9.148.864



Jak skorzystać z oferty?
Skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta NBS  

lub Działem Obsługi Klienta NBS
 tel.: 801 307 307 lub 22 730 70 07

e-mail: kawa@lyreco.com
www.kawadlabiznesu.pl

* Kup minimum 20 (oferta Zenius) lub 40 (oferta Gemini)  
opakowań kawy Nespresso w pudełkach po 50 sztuk kapsułek ze świeżo 

mieloną i paloną kawą. Podczas składania zamówienia powołaj się  
na promocję i skorzystaj z ceny specjalnej na ekspres Zenius lub Gemini.  

Odbierz zamówienie i delektuj się wyjątkową kawą Nespresso! 

Oferta ważna do 30.09.2017

Oferta nie obowiązuje klientów branży HoReCa:  
hoteli, restauracji i firm cateringowych.

Regulamin promocji dostępny w siedzibie Lyreco Polska i na stronie  
www.kawadlabiznesu.pl 


