V šetko čo má význam, to je láska
a skúsenosť.

Veľké veci vznikajú z vášne.
Tak, ak ste dosť šialený aby ste žili pre to
o čom skutočne snívate, všetko má zmysel.
Snívala som o aróme,

o atmosfére, o dobrej káve.

Dreams & dreamers

Spoločnosť

história talianskej vášne
VÁŠEŇ KU KÁVE
Láska k umeniu, nadšenie a všímavý záujem o tom čo sa deje vo svete, tvoria z Musetti živú
legendu, ktorá sa neustále mení.

Musetti to je káva.

Musetti tiež vedie pravú taliansku školu na profesionálnu prípravu kávy espresso (Italian School for Espresso Coffee Professionals). Je to zariadenie, ktoré je schopné zabezpečiť tým, ktorí
chcú pracovať ako baristi, spoľahlivé a vysoko odborné kurzy rôznych úrovní.

V šetko, čo musíme urobiť, je pripraviť tú najlepšiu kávu na svete..
Guido Sicuro Musetti

Začiatky 1934
Luigi Musetti založil “La Casa del
Caffè”, obchod s kávou na ulici
Via Garibaldi 14 v centre mesta
Piacenza. Musetti starostlivo
a trpezlivo pripravoval svoju prvú
značkovú kávu v malom pražiacom
stroji a predával ju verejnosti.

Druhá svetová vojna a rekonštrukcia
Vďaka tvrdej práci Musetti prekonal
ťažké časy počas vzdušného bombardovania Talianska. Po vojne začal Luigi
Musetti expandovať. Túžba po rozvoji
bola obrovská; mestá sa rozrastali
a úsmev sa pomaličky vracal na tváre
ľudí. A tak bola legendárna dodávka
Fiat “Giardinetta” prvá, ktorá sa z Via
Garibaldi vydala na cestu do vzdialených apeninských dedín a barov na vidieku.
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1960 Prvé veľké sídlo
spoločnosti: nová éra.
S novým sídlom spoločnosti
vo Viale Sant’Ambrogio sa aj Musettiovci pustili do práce s novým
štýlom.
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2003: výrobná prevádzka
V roku 2003 sa rodina Musettiovcov
presťahovala na vidiek Piacenzy
do mestečka Pontenure. Tu postavili
modernú výrobnú prevádzku. Tá
využívala inovatívne technologické
systémy, ktoré im umožňovali ponúkať kávu vyššej kvality a kontrolovať
suroviny. Taktiež otvorili tradičnú
taliansku školu na profesionálnu prípravu espresso káv (Italian School
for Espresso Coffee Professionals),
ktorú viedol známy barista Luigi
Lupi.

Súčasne po viac ako osemdesiatich rokoch na trhu sú vo vedení
spoločnosti
Lucia Musetti so synom Guidom.
Darí sa im udržiavať to, čo bolo
pre rodinu Musettiovcov vždy
charakteristické - silnú vášeň pre
kávu. Obaja si ctia svoje korene
a zachovávajú tradície, pričom
zároveň využívajú všetko, čo inovácie a budúcnosť ponúkajú.
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Torrefazione Musetti sa vo svete kávy pohybuje viac ako 80 rokov a nachádza sa
v 60tich krajinách na piatich kontinentoch.
S ohľadom na svoje produkty a spotrebiteľov sa ich kávovým zmesiam úspešne darí
uspokojovať veľmi širokú škálu chutí a potrieb, pričom prioritou je vždy vysoká kvalita. Tá je dosahovaná prísnymi kontrolami
počas výrobného procesu, od výberu zelenej
kávy až po balenie a distribúciu. Nespočetné množstvo certifikátov svedčí o ich snahe
poskytnúť spotrebiteľovi produkt nadštandardnej kvality. Aby Musettiovci pripravili
svoje zmesi, kávu importujú z troch kontinentov:

STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA
Brazília, Kolumbia, Guatemala, Kostarika,
Salvador, Nikaragua a Honduras
AFRIKA
Etiópia, Malawi a Burundi
ÁZIA
India, Indonézia a Vietnam

Jedným z cieľov našej spoločnosti je poskytovať vysoko kvalitné produkty formou nadštandardných služieb. Na základe udržania princípov našej spoločnosti
a podľa aktuálnych trendov prípravy kávy
disponujeme ako jediný na Slovensku
vlastným teamom profesionálnych baristov, ktorí reprezentujú značku Musetti
Caffé a aktívne pôsobia v oblasti gastronómie. Aj vy túžite po tom, aby vaši zákazníci rozprávali o káve vo vašej kaviarni
všetkým svojím známym ako o genialite
a skvoste? Náš team baristov sa postará o to, aby váš personál podával výkony
skutočných odborníkov.
KÁVA V RUKÁCH PROFESIONÁLOV
Vlastníte kaviareň, cukráreň, bar, reštauráciu alebo iné zariadenie, kde je dobrá
a kvalitná káva nutnosťou? Predávate
kávu, s ktorej kvalitou nie ste spokojní?
Nevyhovuje Vám ani starostlivosť a servis zo strany dodávateľa? Sme tu pre Vás!
Preto neváhajte a kontaktujte nášho poradcu na kávu! Navštívime Vás, aby ste
ochutnali tú pravú chuť Talianska – jednu
z najlepších svetových káv v dokonalom
podaní. Ak ešte prevádzku otvorenú nemáte, pozývame Vás do najbližšej kaviarne, kde sa káva Musetti ponúka vo Vašom
regióne. Alebo prijmite pozvanie priamo
do našej firmy na degustáciu nielen kávy,
ale aj všetkých našich produktov.
V prípade záujmu o spoluprácu Vám prezradíme tajomstvo prípravy skutočného
talianskeho espressa, zdarma zaškolíme
Váš personál, zabezpečíme profesionálne kávové zariadenie (prenájom, splátkový predaj, servis), reklamné predmety,
porcelán, svetelné reklamy, barmanské
oblečenie a podobne. K dispozícii sme
Vám na našej infolinke, preto ak máte
záujem o spoluprácu, neváhajte a kontaktujte nás.

Organic coffee

Vedomá voľba

Volte BIO

Pomôžte životnému prostrediu
Dbajte o svoje telo
Ukáž svoju vášen pre kávu

Bez pesticídov
Bez umelých hnojív
Žiadne odlesnovanie
Áno tradicným metódam
Vysoká kvalita
Musetti kávy,
ktorá sa stáva BIO!
Počas pestovania a spracovania
BIO kávy sa používajú iba také
látky, ktoré spĺňajú prísne legislatívne normy. Nedochádza
k vyklčovaniu ani odstraňovaniu
zelene aby sa zvýšila produkcia
kávových zŕn. Používajú sa iba
tradičné metódy, tak, ako tomu
bolo až do polovice 20. storočia. Ide o pravý návrat k prírode
a autentickosti, a preto sa nepoužívajú žiadne umelé chemikálie.
Prírodné hnojivá a príroda sama
o sebe so svojimi podzemnými vodami a pôdami bohatými
na živiny sú základom úspechu
a toho, prečo sa rastlinám darí.
Na ochranu pred škodlivým
hmyzom, zverstvom a rastlinami
sa používajú látky živočíšneho
a minerálneho pôvodu. Skúsenosti, dobrá starostlivosť a neustála pozornosť pestovateľov,
zberateľov a odborníkov majú
zásadný význam pri kontrole
vlastností a kvality kávových zŕn.

BIOLOGICO MIDORI
80% arabika - 20% robusta
Pri vyrábaní sa cieľavedome znemožňuje akýkoľvek vplyv chemických a neorganických faktorov. Veľmi jemná kyslosť na začiatku
a karamel s vanilkou ako dlho trvajúci dochuť.

Balenie
.sáčok 1 kg
.plechovka 250 g
(zrnková/mletá)
.pody E.S.E.

90% arabika - 10% robusta
Vrcholné dielo slávnej severotalianskej
rodiny pražičov kávy Musetti. Sladká zmes
s bohatou aromatickou vôňou a jemnou
kyslosťou získaná vďaka kombinácií káv
pochádzajúcich z Kene a Strednej Ameriky.
Dlhotrvajúce čokoládové tóny s prívlastkom kandovaného citrusu.

Balenie
.plechovka 2 kg
.plechovka 250 g
(zrnková)

Gold Cuvée

l’eccellenza
la passione
il caffè

Single Origins

ODRODOVÁ KÁVA
100% arabika
Káva SINGLE ORIGIN pochádza výlučne z jednej plantáže. Každá plantáž je v porovnaní s ostatnými niečím špecifická.
Územné a klimatické podmienky, výber a poľné skúšky sú prvky, ktoré zaručujú, že káva SINGLE ORIGIN je naozaj
unikátna a špeciálna. Táto výnimočnosť je starostlivo zachovávaná a predávaná z generácie na generáciu. Charakteristické črty sa ukrývajú v srdci týchto káv. Tradičné zmesi majú tendenciu zjemňovať a, jeden by dokonca mohol
tvrdiť, štandardizovať chute, zatiaľ čo kávy SINGLE ORIGIN umocňujú každý jeden detail a charakteristickú črtu,
čo nám umožňuje rozoznať prvky chutí, ktoré charakterizujú jednotlivé miesta pôvodu. Kávy SINGLE ORIGIN nás každým
sŕknutím prenášajú do nepoznaných krajín. Každá šálka odhaľuje prekvapujúcu a nečakanú arómu: od brazílskej
čokolády cez etiópske citrusové tóny až po sladkasté tóny z Kene alebo tabaku z Guatemaly.

Balenie
.sáčok 250 g
(zrnková)
.plechovka 125 g
(mletá)
.kompatibilné
kapsule

A coffee, a journey.

ETIÓPIA
Štruktúrovaný a dobre definovaný buket s kvetinovými
a citrusovými tónmi. Táto
káva je Noble cru čo znamená noblesná, unikátne
typická a prestížna.

BRAZÍLIA
Sladká káva s delikátnou
chuťou. Má jemnú a lahodnú textúru s príjemným
čokoládovým náznakom.

KEŇA
Káva vzácneho pôvodu
s plnou a bohatou konzistenciou a prijemnou
kyslosťou. V chuti sa objavujú čokoládové a citrusové tóny a má prirodzený
sladký dozvuk.

GUATEMALA
Káva plnej sladkej chuti a príjemnej kyslosti.
Je aromatická a dobre
vyvážená s čokoládovým
a tabakovým dozvukom.

TRADITION
INNOVATION
THE ESPRESSO COFFEE

VÝBER SYNA ZAKLADATEĽA
ACHILLA MUSETTIHO
80% arabika - 20% robusta
“Vlajková loď” značky. Zmes
tých najlepších kávových zŕn
(šiestich arabik a dvoch robust) z troch kontinentov. Vďaka svojej jemnej chuti je Grand
Cru považovaná za kávu znalcov. Balí sa výhradne do trojkilových plechoviek, ktoré sa
priamo nasadzujú na mlynček.
3000 g - profesionálne balenie
v ochrannej atmosfére s jednocestným ventilom.

Balenie
.plechovka 3 kg

Reserve

Grand Cru

L' Unico | Paradiso

85% arabika - 15% robusta
Unikátna zmes luxusných
arabík, privedená k dokonalosti pridaním najkvalitnejšej indickej robusty. Espresso
pripravené z tejto zmesi je
výrazne aromatické, v chuti
prevládajú ovocnokvetinové
tóny. Príchuť, podobná dozretých broskýň, dlho zostáva
na jazyku a núti vás dať si
ďalšie espresso. Je jednotkou
medzi talianskymi kávami vo
Velkej Británii.
Balenie
.sáčok 1 kg
.sáčok 250 g
(zrnková)

Evoluzione

100% arabika
Víťaz niekoľkých odborných degustácií, zmes starostlivo vyberaných arabík, ktorá sa pýši medzinárodným certifikátom
kvality CSC. Oproti konkurenčným značkám je výnimočná svojou vyrovnanou chuťou bez výraznej kyslosti. Ohromujúca aróma s nádychom citrónových kvetov.

Balenie
.sáčok 1 kg a 250 g
(zrnková)
.plechovka 250 g
(mletá)
.plechovka 125 g
(mletá)
.kompatibilné
kapsule
.kapsule Fap
.pody E.S.E.

Bar | Cremissimo

73% arabika, 27% robusta
Zlatý stred našej ponuky, najžiadanejšia zmes medzi milovníkmi kávy a majiteľmi kaviarní. Táto káva sa pýši výraznou
a krémovou penou, avšak vyrovnanou chuťou s veľmi širokým spektrom (od orieškovej až po čokoládovú).

Balenie
.sáčok 1 kg
.sáčok 250 g
(zrnková)
.kompatibilné
kapsule
.kapsule Fap
.pody E.S.E.

Deccaffeinated

Bezkofeínová
Káva s neporušenou vôňou a chuťou, ktorú je ťažké odlíšiť od tradičnej kávy.

Balenie
.plechovka 125 g
(mletá)
.kompatibilné
kapsule
.pody E.S.E.

Flavoured

KÁVY S PRÍCHUŤOU
Ochutená rada (125 g) dostupná ako mletá mokka alebo espresso v príchutiach Irish Coffee, čokoláda, vanilka, Amaretto
a lieskový orech.

Balenie
.plechovka 125 g
(mletá)

Chocolate

Predstavujeme Vám prvotriednu taliansku
čokoládu - hustú a lahodnú,
s jemným nádychom prírodných aróm
a bez umelých farbív.

V našej ponuke nájdete niekoľko
skvelých príchutí:
- Originál mliečna
- Horká
- Škoricová
- Pomarančová
- Jahodová
- Karamelová
- Mentolová
- Biela

(50 ks / 25 g)
(50 ks / 25 g)
(50 ks / 25 g)
(50 ks / 25 g)
(50 ks / 25 g)
(50 ks / 25 g)
(50 ks / 25 g)
(100 ks / 25 g)

- Originál mliečna
- Horká
- Biela

(1000 g)
(1000 g)
(1000 g)

Doplnkový sortiment

Cukor biely Musetti v sáčku
balenie: 1 000 ks / 5 g
Cukor hnedý Musetti v sáčku
balenie: 1 000 ks / 5 g
Cukor kockový Musetti
balenie: 1000 ks / 5 g
Cukor diabetický Musetti v sáčku
balenie: 250 ks
Kávové zrnko v čokoláde (cca 470ks)
balenie: 1 000 g

Karamelové keksíky Musetti - 6 g
balenie: 300 ks
Kakaové keksíky Musetti - 3 g
balenie: 300 ks
Mandľa v čokoláde (cca 390ks)
balenie: 1 000 g
Amarettini Musetti
balenie: 300 ks
Med La Via del TÉ
balenie: 8 g / 200 ks

Reklamný sortiment

Espresso šálka
6 ks

Cappuccino šálka
6 ks

Cappuccino šálka - BIG
6 ks

Quality through the world

latte papierový pohár
balenie 50ks

espresso papierový pohár
balenie 100 ks

cappuccino papierový pohár
balenie 50 ks

pohár na latte
32 cl balenie 6 ks

pohár na vodu
balenie 6 ks

espresso šálka “Parigi”
balenie 6 ks

cappuccino šálka “Parigi”
balenie 6 ks

Cappuccino šálka BIG “Parigi”
balenie 6 ks

reklamná šálka na cukor“Parigi”
balenie 1 ks

espresso šálka“Gold Cuvée”
balenie 6 ks

cappuccino šálka BIG“Gold Cuvée”
balenie 6 ks

espresso šálka BIO
balenie 6 ks

cappuccino šálka BIO
balenie 6 ks

podnos
priemer 35 cm

Pánske/ dámske tričko

zástera

box na cukor

reklamná tabuľa A3

reklamná tabuľa A3

box na rozetky

hodiny

reklamná tabuľa BIO 50X70 cm

KOLEKCIA MUSETTI
Sensi: abstraktný dizajn pripomínajúci päť zmyslov.
Paesaggio: maľované umelcom Alfredom Casalim, narodeným v Piacenze, ktorý sa inšpiroval okolitou krajinou. Jeho poézia “Paesaggio tranquillo quasi sospeso,… paesaggio sospeso quasi tranquillo”
bola reprodukovaná umelcom na šálky.

Kapsule

Kompatibilné kapsule
10 ks | bezkofeínová

Kompatibilné kapsule
10 ks | odrodová - Ethiópia

Kompatibilné kapsule
10 ks | odrodová - Brazília

Kompatibilné kapsule
10 ks | odrodová - Keňa

Kompatibilné kapsule
10 ks | odrodová - Guatemala

Kompatibilné kapsule
10 ks | BIO - Midori

Kompatibilné kapsule
10 ks | 100% arabika

Kompatibilné kapsule
10 ks | cremissimo

Kompatibilné kapsule
10 ks | mio espresso

La Via Del Tè ďalšia rodinná firma a ďalšie krásne historické mesto – Florencia.
Málo stretnete v Taliansku miest kde medzi početnými kaviarňami svoje
zaslúžené miesto našlo nemálo útulných čajovní, vďaka 50 ročnému pôsobeniu
tamojšej rodiny Carrai – stojacou za svetoznámou značkou prémiových čajov
La Via Del Tè. Čaje La Via Del Tè vás prevedú po celej Florencií od gurmánskych
obchodíkov priamo na letisku až po firemné predajne v historickom centre.
Okrem neprekonatelnej kvality sa čaje La Via Del Tè vyznačujú nadherným
dizajnom darčekových balení.

Filtrofoglia Prestige
PRÉMIOVÁ RADA LISTOVÝCH ČAJOV V NYLONOVÝCH VRECKÁCH
balenie: 100 ks / 2,5 g

CS 58
Il sogno di Michelangelo
Zmes Čínskeho Oolongu
s príchoťou sladkých gaštanov
a smotany (píniové oriešky,
hrozienka, nevädza a lístky
slnečnice).

CS 46
Special Gunpowder
Svetovo najpopulárnejší čínsky
zelený čaj s lístkami zavinutými
do malých granulí.

CS 45
Gelsomino (Special Jasmine)
Čínsky zelený veľkolistý čaj
s kvetmi jasmínu, a okúzľujúcou
arómou, veľmi obľúbená zmes.

CS 59
Appuntamento sul Ponte Vecchio
Zmes zeleného čaju Bancha so
sladkým ovocím: hruška, kúsky
jahôd, kvety ruže, jasmínové
kvety, nechtík.

CS 54
Relax
Prírodný bylinkový čaj unikátna jemná zmes byliniek
s relaxačným účinkom.

CS 48
English Breakfast
Klasická zmes vysoko kvalitných
čiernych čajov z Indie a Cejlónu
s výraznou vôňou a chuťou,
tradičný ranný čaj.

CS 53
Pai Mu Tan
Ojedinelý biely čaj s medovým
nádychom a ľahkým jemným
charakterom, pochádzajúci
z čínskej provincie Fukien.

CS 47
Orange Pekoe OP1
Čierny čaj, najrozšírenejší druh
čaju na Cejlóne a Jáve, prevažuje
dlhý vláknitý list bez tipu, kvetová aróma.

CS 51
Marrakech Mint
Tradičná harmonická zmes
zeleného čínskeho čaju Gunpowder s listami mäty.

CS 42
Darjeeling TGFOP
Čierny čaj z Indie, neskorý prvý
zber so zlatým nálevom, ostrá
svieža chuť, ovocno-kvetinová
vôňa.

CS 50
Bancha Fiorito
Svieža aromatická zmes zeleného japonského čaju Bancha
a zeleného čínskeho čaju s jasmínom, kvetinový povzbudivý
čaj s veľkými čajovými lístkami.

CS 52
Frutti di Bosco
Prírodný ovocný čaj
s ukľudňujúcim účinkom v zložení:
Ibištek, šípky, jablko, baza,
čučoriedka, nechtík, nevädzové
lístky.

CS 44
Sogno d’Amore
Prírodný ovocný čaj, bohatá
a výrazná zmes: Ibištek, šípky,
ríbezľa, baza, pomarančová
kôra, marhuľa, broskyňa, hruška,
nevädza, prírodná aróma.

CS 49
Rosa d’Inverno
Delikátna a lahodná zmes zeleného japonského a čierneho
čínskeho čaju s lístkami ruže.

CS 43
Earl Grey Imperiale
Čierny indický veľkolistý čaj
s bergamotovou silicou, výrazná
a celosvetovo obľúbená chuť.

CS 55
Finocchio/Liquirizia
Delikátna zmes byliniek
zlepšujúcich trávenie - fenikel
a sladké drievko.

CS 61
Cape Town
Červený čaj Rooibos - Rooibos,
lístky slnečnice, lístky ružovej
ruže a kvety slezu.

CS 56
Camomilla
Kvety kamilky

Natursan
PORCIOVANÉ ČAJE
balenie: 25 ks / 2 g

CF 15
CAMOMILLA
Bylinkový - kamilkový

CF 21
AL GELSOMINO
Zelený s jasmínom

CF 2

CF 22

CF 24

CF 18

MENTA-VERBENA
Bylinkový - mätový

ARANCIO - CANNELLA - VANIGLIA
Pomaranč - škorica - vanilka

ENGLISH BREAKFAST
Čierny - raňajkový

CF 28

CF 11

CF 12

FRUTTI ROSSI
Ovocný - Červené ovocie

BACCHE DI BOSCO
Ovocný - lesná zmes

PESCA-MELA
Ovocný - broskyňa
a jablko

CF 25

CF 13

CF 27

100% BIO
Zelený

FINOCCHIO-LIQUIRIZIA
Bylinkový - fenikel,
pelendrek

RELAX
Bylinkový - ukľudňujúca
zmes

LINEA
Bylinkový - zmes
byliniek

CF 3
AL LIMONE
Zelený s citrónom

CF 19
EARL GREY
Čierny s kardamonom

Firenze

FIR1 - La Leggenda di Boboli
- zmes čierneho indického čaju a kvetín s citrusovým nádychom 							
(kvety, kôra pomaranča, levandule)
FIR2 - Il Segreto dei Medici
- zmes zeleného čínského jasmínového čaju a bieleho čaju Silvery Pekoe						
(lístky jasmínu a kvety žltej ruže)
FIR3 - Santa Maria del Fiore
- zmes čajov ( zelený čínsky a čierny keňský) a kvetov so sladkou vôňou prezretého hrozna a červeného ovocia
(vres, lístky ruže, slunečnice a červenej ríbezle)
FIR4 - Appuntamento sul Ponte Vecchio
- zmes zeleného čaju Bancha so sladkým ovocím 								
(nechtík, hruška, kvety ruže, kúsky jahôd a jasmínove kvety)
FIR5 - Il Mistero della Venere
- zmes čierneho indického čaju, ovocia a kvetov s vôňou fíg , mandlí a jablka					
(kúsky mandlí a fíg, kvety muškátovej ruže)
FIR6 - Il Sogno di Michelangelo
- zmes čínského Oolongu s príchuťou sladkých gaštanov a smotany						
(píniové oriešky, hrozienka, nevädza a lístky slnečnice)

balenie 100g

I profumi del TÉ

P1 - Romeo e Gulietta
romantická zmes zeleného čaju
s kúskami papaje, jahôd a lístkov
ruže. Sladká a ovocná vôňa

P2 - Rosa d’Inverno
zmes zeleného japonského a čierneho
čínského čaju s lístkami ruže

P3 - Earl Grey Imperiale
čierny veľkolistý čaj s bergamotom

P4 - Bancha Fiorito
zmes zelených japonských a čínskych
čajov s jasmínovými kvetmi

P5 - Marrakech Mint
zelený čínsky čaj s mätovými listkami

P6 - Fior di Zagara
zmes čierneho čínskeho čaju, citrusovej
kôrky a pomarančových kvetov.

balenie 90g

Tea travels

TT1 - Touaregh
zmes zelených čajov - Cesta do Sahary.
Zloženie: zelené čaje, prírodná aróma,
verbena, listky červenej ruže, nevädza

TT2 - Shahrazád
zmes čiernych čajov - Cesta do Perzie.
Zloženie: čierne čaje, papája, aróma,
listky ruže, kúsky jahôd

TT4 - Lu Yu
zmes bieleho čaju a čaju Oolong Cesta do Číny. Zloženie: čaj Oolong
(polofermentovaný), biely čaj, lístky
ruže, maliny, kvety slezu, pomaranč,
škorica, vanilka

TT5 - Tatiana
zmes čiernych čajov – Cesta do Ruska.
Zloženie: čierne čaje, pom. kôra,
levanduľa, pom. kvety, sušené kvety
safloru

TT3 - Rajasthan
zmes čiernych čajov - Cesta do Indie.
Zloženie: Indický čierny čaj, fenikel,
škorica, kardamón, klinčeky, zázvor,
ružové korenie

TT6 - Cape Town
červený čaj Rooibos - Cesta do Južnej
Afriky. Zloženie: rooibos, aróma, lístky
slnečnice, lístky ružovej ruže, kvety
slezu

balenie 90g
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Think espresso
.

PLUS 4 YOU
Plus 4 You je moderný profesionálny kávovar so špičkovým výkonom a s množstvom funkcií a vlastností, ktoré zaručujú dokonale
pripravenú kávu, ktorej kvalita zostává nemenná a stále skvelá.
Kávovar má samostatný bojler pre každú skupinu na ohrev vody
a bojler pary. Každý bojler má vlastnú elektronickú kontrolu
a všetky údaje sú prehľadne zobrazené na displeji.
Charakteristika: vlastný diagnostický a kontrolný systém patentovaný výrobcom. Presná regulácia teploty s maximálnou odchýlkou 1°C zaisťuje stálu kvalitu kávy. Garantovaná úspora elektrickej energie až 47,6 % oproti tradičným kávovarom, certifikátom
nezávislej spoločnosti Intertek. Všetky informácie o nastavení
stroja sú zreteľne zobrazené na displeji: multifunkčné navigačné tlačítko pre prehľadný pohyb v menu kávovaru, 6 samostatne programovateľných tlačítok výdaja kávy, tlačítko manuálneho výdaja kávy, automatický výdaj horúcej vody, dve trysky pary,
automatické dopúšťanie vody, elektrické dohrievanie šálok, integrované rotačné čerpadlo, počítadlo vydaných káv, združený
manometer pre meranie tlaku v bojleru a tlaku čerpadla.
Plus 4 You GR 2: dvojpákový profesionálny kávovar Astoria, rozmery 800x560x580, príkon 4,4 kw, váha s obalom
74 kg, objem bojleru para 8 l, objem bojleru kávy
2 x 1 l.
Plus 4 You GR 3: trojpákový profesionálny kávovar Astoria, rozmery 1040x560x580, príkon 5,6 kW, váha s obalom
94 kg, objem bojleru para 13 l, objem bojleru kávy
3 x 1 l.

NOVINKA
ROKU 2017
kávovar Core600 je tým
pravým reprezentantom
značky Astoria, spojením
tradície, technológií
a vášnou
pre espresso.

CORE 600
Kávovar Core 600 je dizajnovo a funkčne prepojený, ktorého výsledok je odzkadlený v šálke kávy. Mimoriadne odolný proti nárazom,
opotrebovaniu a korózii, Core600 je ideálnym riešením pre tých,
ktorí hľadajú kvalitu a spoľahlivosť.
Core600 komunikuje s užívateľom moderným spôsobom pomocou
set-top boxu – citlivá podsvietená dotyková klávesnica, ktorá umožňuje baristovi ľahko vybrať kávu, ktorá má byť nadávkovaná.
CORE600 SAE1: jednopákový profesionálny kávovar, rozmery

550x570x550, príkon 3 / 3,3 kW, váha s obalom
67kg, objem bojleru 6 l.

CORE600 Compatta SAE2: dvojpákový profesionálny kávovar, roz-

mery 550x570x550, príkon 2,9 / 3,1 kW,
váha s obalom 70kg, objem bojleru 7l.

CORE600 SAE2: dvojpákový profesionálny kávovar, rozmery

760x570x550, príkon 3,9 / 4,3 kW, váha s obalom
80kg, objem bojleru 10,5 l.

CORE600 SAE3: trojpákový

profesionálny kávovar, rozmery
1000x570x550, príkon 5,6 / 6kW, váha s obalom
97kg, objem bojleru 17 l.

SABRINA
Sabrina je tradičný kávovar futuristického dizajnu
zo značným počtom voliteľných funkcii.
Charakteristika: 6 samostatne programovateľných tlačidiel výdaja kávy, tlačítko manuálneho výdaja kávy, automatický výdaj horúcej vody, dve trysky pary, integrované rotačné čerpadlo, priame napojenie na vodovodný
okruh, automatické dopúšťanie vody, indikácia zapnutia
stroja, združený manometer pre meranie tlaku v bojleri
a tlak čerpadla, biele LED- podsvietenie bočných panelov, ohrev šálok.
Farebné prevedenie: biela/chróm,
		
hnedá/chróm,
		
čierna/chróm.
Sabrina SAE2: dvojpákový profesionálny kávovar Astoria,
rozmery 810x560x570, príkon 2,55 /3,9 kW,
váha s obalom 70 kg, objem bojleru 10,5 l.
Sabrina SAE3: 
trojpákový profesionálny kávovar Astoria, rozmery 1050x560x570, príkon 5,56 kw,
váha s obalom 88 kg, objem bojleru 17 l.
Voliteľné funkcie za príplatok:
Multifunkčný dotykový farebný display,
LED- podsvietenie pracovnej plochy,
RGB- farebné podsvietenie predného panelu.

nerez

sivá

čierna/nerez

GLORIA

Gloria je tradičný kávovar s čistým a elegantným dizajnom, ktorý je výsledkom práce dizajnového štúdia Adriano
design. Použité technológie a funkcie zaručujú mimoriadnu kvalitu pripraveného espressa. SAE - automatický elektronický systém.
Charakteristika: 6 samostatne programovateľných tlačítiek výdaja kávy, tlačítko manuálneho výdaja kávy, automatický výdaj horúcej vody, dve trysky pary, integrované rotačné čerpadlo, priame napojenie na vodovodný okruh,
automatické dopúšťanie vody, indikácia zapnutia stroja, združený manometer pre meranie tlaku v bojleri a tlaku
čerpadla.
Gloria SAE1: jednopákový profesionálny kávovar Astoria, rozmery 600x560x570, príkon 2,4 kW, váha s obalom 55 kg,
objem bojleru 6 l.
Gloria SAE2: dvojpákový profesionálny kávovar Astoria, rozmery 810x560x570, príkon 2,55 /3,9 kW, váha s obalom
70 kg, objem bojleru 10,5 l.
Gloria SAE3: trojpákový profesionálny kávovar Astoria, rozmery 1050x560x570, príkon 5,56 kw, váha s obalom 88 kg,
objem bojleru 17 l.

RAPALLO
Pod Retro dizajnom kávovarov Rapallo sa skrýva najmodernejšia technológia a dokonalá kvalita.
Charakteristika: priame napojenie na vodovodný okruh, výdaj horúcej
vody, automatické dopúšťanie vody, dve trysky pary, manometer, indikácia zapnutia stroja, indikácia dopúšťania bojlera.
Rapallo AEP: d
 vojpákový poloautomatický profesionálny kávovar Astoria,
rozmery 690x560x560, príkon 3,2 kw, váha s obalom 71 kg,
objem bojleru 10,5 l.
Rapallo AL: Lever system.

FORMA SAE
Forma je tradičný kávovar s čistým a elegantným dizajnom, ktorý je výsledkom práce dizajnového štúdia Adriano design. Použité technológie
a funkcie zaručujú mimoriadnu kvalitu pripraveného espressa. SAE – automatický elektronický systém.
Charakteristika: 4 samostatne programovateľné tlačítka výdaja kávy,
multifunkčný display s počítadlom, automatický výdaj teplej vody, dve
trysky pary, integrované rotačné čerpadlo, priame napojenie na vodovodný okruh, automatické dopúšťanie vody a ohrev, indikácia zapnutia
stroja, manometer pre meranie tlaku v bojleri a tlaku čerpadla, prevedenie chróm.
Forma SAE1: jednopákový profesionálny kávovar, rozmery 580x560x580,
príkon 2,9 k, váha 56 kg, objem bojleru 6 l
Forma SAE2: dvojpákový profesionálny kávovar, rozmery 800x560x580,
príkon 3,2/3,9 kW, váha 70 kg, objem bojleru 10,5 l

NEW START
Zrozumiteľné ovládanie a praktické riešenie kávovaru New Start podporené zvýhodnenou cenou napomáha majiteľom kaviarní po celom
svete. SAE – automatický elektronický systém.
Charakteristika: 4 samostatne programovateľných tlačítok výdaja kávy,
tlačítko manuálneho výdaja kávy, automatický výdaj horúcej vody, jedna alebo dve trysky pary, integrované rotačné čerpadlo, priame napojenie na vodovodný okruh, automatické dopúšťanie vody, indikácia zapnutého stroja, združený manometer pre meranie tlaku v bojleri a tlak
čerpadla.
New Start SAE1: j
ednopákový
profesionálny
kávovar,
rozmery
550x565x560, príkon 2,4 kw, váha s obalom 55 kg, objem bojleru 6 l.
New Start SAE2: d
 vojpákový profesionálny kávovar , rozmery
760x565x560, príkon 2,55 /3,9 kw, váha s obalom
70 kg, objem bojleru 10,5 l.

GEMMA AK TB
Gemma je nový automatický profesionálny kávovar so sofistikovaným
dizajnom, ktorý zaručuje kvalitné talianské espresso. Jedná sa o profesionálny stroj, ktorý vďaka využívaniu nezávislých kotlov a rotačného
čerpadla umožňuje neustále použitie aj v plnej prevádzke.
Charakteristika: 5,7“ grafický displej s prehľadným zobrazením všetkých
funkcii potrebné na nastavenie stroja, možnosť výberu zo 40 prednastavených nápojov, dva štandardné mlynčeky umožňujú súčasné
použitie dvoch kávových zmesí, dve parové trysky, automatický výdaj
horúcej vody, možnosť nastavenia stupňa našľahania mlieka, automatické nastavenie cappuccina umožní výber priamo na displeji: množstvo mlieka, konečná teplota mlieka a poradí dodanie mlieka, ktoré je
prispôsobené nápojom cappuccino a latte, priame napojenie na vodovodnú sieť, indikácia zapnutia stroja, automatické čistenie vodného kameňa a vnútorných obvodov od zbytku mlieka, k dispozícii je tiež
chladnička a ohrev šálok v rovnakom dizajne.
Gemma AK1 TB: 
jedno skupinový automatický kávovar, rozmery
320x470x560, príkon 3,4 kw, hmotnosť s obalom 78 kg,
objem zásobníku pary 1,7 l, objem bojleru 1,2 l.

Think espresso
.
Astoria je historickou značkou v talianskej tradícii profesionálnych kávovarov. Výrobcom je firma C.M.A., ktorá bola
založená v roku 1967. Prioritou firmy sú nadštandardné služby, profesionálny prístup k zákazníkom po celom svete
a dobré referencie týkajúce sa kvality produktov. Spoločnosť sa venuje hľadaniu nových riešení vo vývoji nových
systémov a produktov, skúma nové technológie, poskytuje nové lepšie riešenia s ohľadom na tradície talianskeho
espressa. Astoria kávovary sa vyrábajú v novom závode CMA Group, ktorý bol slávnostne otvorený v roku 2007
v talianskom Susegana. Viac ako tri štvrtiny produkcie kávovarov Astoria sa vyváža do ostatných európskych krajín, ako aj do USA a na východ. Dnes je Astoria zastúpená v 130-tich krajinách po celom svete. Zákazníci sa môžu
spoľahnúť na rozsiahlu predajnú a servisnú sieť.

Mlynčeky
MACAP M2D
Digitálny, poloprofesionálny mlynček vhodný do domácnosti a menších prevádzok. Priame mletie prednastavené dávky
kávy – „fresh“, „on demand“.
- Manuálne nastavenie hrubosti mletia,
- Priemer mlecích kameňov 50 mm,
- Zásobník na 250g zrnkovej kávy.
- Príkon 150 W.
- Rozmery v/š/h 382 mm / 150 mm / 250 mm, váha 4,7kg.
- Farebné prevedenie – strieborná metalíza, čierna matná.

MACAP M5D PLUS
Priame mletie prednastavené dávky kávy – „fresh“, „on
demand“.
- Zabudované digitálne počítadlo.
- Mikrometrické nastavenie hrubosti mletia.
- Produkcia 3-4 kg mletej kávy za hodinu.
- Priemer mlecích kameňov 58 mm.
- Zásobník na 1kg zrnkovej kávy.
- Príkon 250 W.
- Rozmery v/š/h 506 mm / 190 mm / 310 mm, váha 8,5 kg.
- Farebné prevedenie – strieborná metalíza, čierna matná,
bordová, biela.

MACAP M7D
Priame mletie prednastavené dávky kávy – „fresh“, „on
demand“.
- Kónicke nože s priemerom 68 mm.
- Rýchlosť mletia 4,5 g/s (jedna porcia cca 1,5 sek).
- Zásobník na 1,4 kg zrnkovej kávy.
- Zabudované počítadlo.
- Automatické zastavenie.
- Príkon 800 W.
- Rozmery v/š/h 635 mm / 250 mm / 360 mm, váha 16 kg.
- Farebné prevedenie – strieborná metalíza, čierna matná,
bordová.

MACAP M5 PLUS AUT
- Priemer mlecích kameňov 58mm.
- Zásobník na 1 kg zrnkovej kávy.
- Zabudované počítadlo.
- Automatické zastavenie.
- Produkcia 3-4 kg mletej kávy za hodinu.
- Príkon 250 W.
- Rozmery v/š/h 470 mm / 190 mm / 210 mm, váha 9 kg.
- Farebné prevedenie – strieborná metalíza, čierna matná,
bordová.

Technický program
starostlivosti

Cieľom našej spoločnosti Musetti Slovakia vždy bola a zostává poskytovať svojim obchodným partnerom profesionálne služby a produkty v špičkovej kvality. A to je pravým dôvodom zavedenia technickeho programu
starostlivosti.
ČO UROBÍME MY
-

namontujeme plneautomatický zmäkčovač vody ktorý naprogramujeme na pravidelnú regeneráciu,
budeme kontrolovať a doplnovať tabletovanú soľ,
výmeníme tesnenie na kávovare - podľa opotrebenia,
zabezpečíme výmenu nožov v mlynčeku na kávu - podľa opotrebenia,
zabezpečíme kontrolu a nastavenia mlynčeka - minimálne jeden krát za mesiac,
zabezpečíme kontrolu a nastavenie teploty a tlaku kávovaru - minimálne jeden krát za mesiac,
vykonáme chemické čistenie hláv kávovaru - minimálne jeden krát za mesiac.

ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS
- v yhotovením dodatku ku zmluve s Musetti Slovakia získate prístup k službe, kde Vám odpadajú starosti spojené s údržbou kávovaru a kávomlynčeka a istota výbornej kvality vody a stavu zariadenia na prípravu kávy
čo zaručí konštantne vysokú a krémovú penu v šálke espressa pre vašich zákazníkov.
- odpadá Vám starostlivosť o zmäkčovač, čo Vám ušetrí čas a náklady s tým spojené,
- zodpovednosť za vodný kameň v kávovare a náklady na odstránenie vodného kameňa.

ÚPRAVNE VODY
Úpravne vody určené na zmäkčovanie vody pre najrôznejšie použitie ako v domácnosti, tak aj v priemysle.
- Parné a teplovodné okruhy vody
- Priemyselné nasadenie		

- Systémy prípravy TUV		
- Gastronómia			

- Klimatizácia a chladiace okruhy
- Domácnosti

Nasadzujú sa všade tam, kde je potrebné zabrániť tvorbe vápenatých a horečnatých usadenín. Soľankové zmäkčovače
vody (nazývané aj katexové zmäkčovače) používajú technológiu výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie
iónmi sodíka. Voda prechádzajúca zmäkčovačom prúdi cez vrstvu katexu, kde dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu. V nastavených intervaloch automatická riadiaca jednotka spustí regeneráciu zmäkčovača vody, kde dochádza
k preplachu katexu soľným roztokom (soľankou). Regenerácia sa vykonáva pomocou elektricky riadených ventilov BNT.
TYPY RIADENIA
Časové – regenerácia prebehne po nastavení času, ktorý sa odhadne na základe spotreby a tvrdosti vody.
Objemové – regenerácia prebehne na základe merania skutočného prietoku.
UMIESTNENIE
Zmäkčovač vody sa umiestňuje pred zariadenie do ktorého má tiecť upravená voda alebo za hlavným prívodom vody
do objektu v uzatvorených priestoroch(napr. technická mietnosť, kotoľna), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je
i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie zmäkčovača vody na odpadové potrubie.
Všetky soľankové zmäkčovače vody v našej ponuke sú plne automatizované s jednoduchou údržbou – užívateľ iba raz
za čas doplní spotrebovanú tabletovanú soľ.

SMK - BNT
Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regenerační
tabletová soľ za príplatok.
Technické info
farba zásobníka / krytu
výška / šírka / hĺbka
výška napojenia vody / odpadu

biela / modrá
530 / 225 / 400 mm
370 / 400 mm

napojení vody / odpadu

1“ / PE hadice 1/2“

el. napojenie / odber

230 V, 50 Hz / 5 W

prevádzkový tlak vody

0,2 - 0,8 MPa

teplota vody, okolie max.

43 0C

SMK - BNT
model

SMK-BNT650T

SMK-BNT1650T

SMK-BNT1650F

20

20

20

nastavenie riadiaceho ventilu

mechanické

elektronické

elektronické

spôsob riadenia regenerácie

časové riadenie

časové riadenie

objemové riadenie

Typ riadiaceho ventilu

BNT 650T

BNT 1650T

BNT 1650F

Rozsah nastavenia

1 - 12 dní

1 - 30 dní

0 - 99 m3

5,0

5,0

5,0

kapacita m3 x 0dH

Objem katexu, l.
Prietok max., m / hod

0,5

0,5

0,5

Plavákový ventil Kombi plast 3/8“

áno

áno

áno

3

WMK - BNT
Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za príplatok.
Technické info
farba zásobníka / krytu
výška / šírka / hĺbka
výška napojenia vody / odpadu

biela / modrá
635 / 320 / 662 mm
470 / 500 mm

napojení vody / odpadu

1“ / PE hadice 1/2“

el. napojenie / odber

230 V, 50 Hz / 5 W

prevádzkový tlak vody

0,2 - 0,8 MPa

teplota vody, okolie max.

43 0C

SMK - BNT
model

WMK-BNT650T

kapacita m x 0dH
3

WMK-BNT1650T

40

40

WMK-1650F
40

nastavenie riadiaceho ventilu

mechanické

elektronické

elektronické

spôsob riadenia regenerácie

časové riadenie

časové riadenie

objemové riadenie

Typ riadiaceho ventilu

BNT 650T

BNT 1650T

BNT 1650F

Rozsah nastavenia

1 - 12 dní

1 - 30 dní

0 - 99 m3

Objem katexu, l.

10,0

10,0

10,0

Prietok max., m3 / hod

1,0

1,0

1,0

WK STANDARD - BNT
Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperzní hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná
tabletová soľ je za príplatok.
Technické info
farba zásobníka / krytu
výška / šírka / hĺbka
výška napojenia vody / odpadu

biela / modrá
890 / 310 / 430 / 1115 mm
925 / 955 mm

napojení vody / odpadu

1“ / PE hadice 1/2“

el. napojenie / odber

230 V, 50 Hz / 5 W

prevádzkový tlak vody

0,2 - 0,8 MPa

teplota vody, okolie max.

43 0C

SMK - BNT
model

WKS80-BNT1650T

kapacita m3 x 0dH

80

WKS80-BNT1650F
80

nastavenie riadiaceho ventilu

elektronické

elektronické

spôsob riadenia regenerácie

časové riadenie

objemové riadenie

BNT 1650T

BNT 1650F

20,0

20,0

2,5

2,5

Typ riadiaceho ventilu
Objem katexu, l.
Prietok max., m / hod
3

Office program

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU
Cieľom je poskytnúť milovníkom kávy možnosť dopriať si šálku obľúbeného moku na svojom pracovisku,
v kvalite, porovnateľnej s kvalitou kávy v najlepších
kaviarňach.
ČO MÔŽETE UROBIŤ PRE TO VY
Predovšetkým sa zamyslieť akú kávu chcete mať vo Vašej šálke. Ide Vám len o nejakú kávu, „aby niečo bolo
a za čo naj- menej peňazí “ - prosím Vás nevolajte a nepíšte nám. Máme radi len dobrú kávu a nedokážeme
ponúknuť nič iné, len kvalitu. Ak je teda Vaším snom
lahodné a voňavé espresso na pracovnom stole, kontaktujte nás.
ČO UROBÍME MY
Ozve sa Vám kávový poradca Musetti caffé a podľa vašich požiadaviek Vám doručí návrh zmluvy o spolupráci a termín doručenia kávovaru. Pokiaľ s ním súhlasíte,
do týždňa (a možno už zajtra) bude rozvoniavať vo Vašej kancelárii nenapodobiteľná aróma čerstvo pripravenej kávy, za kvalitu ktorej sa nebudete hanbiť pred
kolegami ani pred dôležitým obchodným partnerom.
AKO TO FUNGUJE ĎALEJ
Raz do mesiaca sa vo Vašej kancelárii objaví náš kávový poradca ktorý vyčistí kávovar, vymení filtre, skontroluje a prípadne doladí chod kávovaru, donesie dohodnutý mesačný obder kávy, poskytne užitočné rady
o príprave nápojov, ktoré máte najradšej a odpovie
na prípadné otázky ohľadne Vášho „spolunažívania“
s kávovarom.
ČO VÁS TO BUDE STÁŤ
U nás platíte len za kávu a filtre do kávovaru. Dopravu,
montáž, školenie personálu, práce údržby a prípadné
opravy (pokiaľ nie sú zavinené nevhodným používaním
stroja) poskytujeme zdarma. Cena za 1 kg kávy Musetti
sa pohybuje v prípade vypožičania kávovaru v rozmedzí 21 - 27 € bez DPH podľa druhu zmesi, ktorú si zvolíte
(viď. „zmesi Musetti“)

PODMIENKY PRENÁJMU
-m
 inimálne 6kg kávy mesačne (cca 30 porcii / pracovný deň),
- výmena filtra minimálne raz za mesiac.
ZDARMA 6 MALÝCH ŠÁLOK A 12 VEĽKÝCH
BONUSY
Pri väčších mesačných odberoch kávy vám vyúčtujeme
spätný kvartálny bonus - za každých odobraných 10 kg
kávy 1kg zdarma a kompletná údržba stroja, vrátane
výmeny filtra, sú na naše náklady.

Viac informácií na www.musetti.sk

Baristické pomôcky

Clean express
čistiaci prášok na hlavy
kávovaru a páky

Čistiaca kefka
na kávovar

Čistiaca kefka basic
na hlavu kavovaru

Čistiace granule
do mlynčeka 430 g

Čistiace tablety
pre automatické
kávovary

Čistič mliečnych ciest
Puly milk luquid
1000ml

Čistič mliečnych ciest
Puly milk luquid
4 x 25 ml

Čistič mlynčeka
Puly grind

Digitalny
teplomer

Digitálna váha
na kávu 500 g

Filter
Brita purity

Filter Claris BLUE
pre automatické
kávovary Jura

Filter Claris WHITE
pre automatické
kávovary Jura

Filter pre automatické
kávovary Saeco
a Gaggia

Konvička na mlieko
350 ml, 590 ml, 950 ml

Konvička na mlieko
teflónová červená
350 ml a 590 ml

Latte art
pero

Latte art
set

Odmerka
na kávu

Odvápňovací roztok
250 ml

Podložka pod páku
gumová

Odklepávač na kávu
metal M

Odklepávač na kávu
Odklepávač na kávu
zásuvkový - exclusive S zásuvkový - exclusive M

Podstavec pod páku
Exclusive

Podstavec pod páku
Motta

Puly barstelyr
čistiaci sprey 1L

Puly caff kit box
set na čistenie
kávovaru

Scale Clean plus
odvápňovací prášok

Teplomer
na mlieko

Tamper na kávu
dynamometrický
komplet - čierny

Tamper na kávu
dynamometrický
komplet - červený

Tamper na kávu
dynamometrický
komplet - šedý

Tamper na kávu
Premium

Univerzálny filter vody
Aqua gusto 250

Univerzálny filter vody
Aqua gusto 100

SÍDLO FIRMY
MUSETTI SLOVAKIA s.r.o.,
Hraničná 53, 821 09 Bratislava
SHOWROOM / ŠKOLIACE STREDISKO
Hlavná 76, 900 21 Viničné
musetti@musetti.sk
www.musetti.sk
Školenia, kurzy kávy - západné Slovensko
+421 910 315 511
Školenia, kurzy kávy - východné Slovensko
+421 907 395 381
Predaj a servis kávovarov
Michal Maluniak
+421 911 315 900
michal.maluniak@musetti.sk
Fakturácia a sklad
Martin Belko
+421 901 911 315
info@musetti.sk
Prvý kontakt / info o spolupráci
Ivan Ješko
+421 910 315 511
ivan.jesko@musetti.sk

Obchodný zástupca pre Bratislavu - mesto,
Banskobystrický a Nitrianský kraj
Michal Zajačík
+421 910 315 800
michal.zajacik@musetti.sk
Obchodný zastúpca pre Bratislavský, Trenčianský
a Trnavský kraj
Roman Adamčík
+421 911 969 008
roman.adamcik@musetti.sk
Obchodný zástupca pre Košický kraj a Prešov - mesto
Mgr. Pavol Krajňák
+421 907 395 381
vychod@musetti.sk
Obchodný zástupca pre Prešovský a Žilinský kraj
Mgr. Peter Krajňák
+421 948 511 432
sever@musetti.sk

