
https://www.youtube.com/watch?v=XNiEpnTB8P4&feature=youtu.be


Kawa jak z kawiarni 
codziennie w Twoim 
miejscu pracy
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3.

SYSTEM STWORZONY DLA FIRM

DUŻY WYBÓR MIESZANEK

NOWOCZESNE EKSPRESY

Od małych firm, po duże biurowce. Lavazza blue 
sprawdzi się doskonale zarówno w niewielkim biurze, 
salonie usługowym, jak i  miejscach pracy zatrudniających 
setki osób.

Dzięki szczelnie zamkniętym kapsułom każda porcja kawy 
to gwarancja najwyższej jakości i świeżości mielonych 
ziaren. Szeroki wybór mieszanek wzbogaconych 
o aromatyczne dodatki pozwala zaspokoić oczekiwania 
najbardziej wymagających klientów, dając możliwość 
ciągłego odkrywania i testowania nowych smaków.

Urządzenia zaprojektowane tak, aby każdy mógł 
delektować się 100% włoską kawą w swoim miejscu 
pracy.



System Lavazza Blue: 
nowe logo

Nowocześniejszy i bardziej 
atrakcyjny wygląd nowego
logo zgodny z tożsamością 
Lavazza.

Lepsza widoczność samej nazwy 
Lavazza, czytelniejsze oznaczenie 
BLUE jako submarki.Wzmocnienie identyfikacji 

i spójności marki Lavazza BLUE 
z firmą Lavazza.



System Blue 
w pigułce

WYSOKIE CIŚNIENIE

SZCZELNIE 
ZABEZPIECZONE 
KAPSUŁY

DOSKONAŁA JAKOŚĆOPTYMALNA ILOŚĆPREINFUZJA TERMOBLOK

Pozwala na uzyskanie 
idealnej cremy i doskonałej, 
gęstej konsystencji kawy.

Świeżo zmielona kawa zamknięta 
w nowoczesnej kapsule zachowuje 
cały swój smak i aromat aż do 
momentu ekstrakcji.

Mieszanki tworzone z najlepszej 
jakości ziaren pochodzących 
z różnych zakątków świata.

Każda kapsuła to starannie 
odmierzona porcja kawy 
lub innego napoju gorącego.

Jej zastosowanie wpływa 
na wzmocnienie 
intensywności smaku 
i aromatu kawy.

Kontrola optymalnej 
temperatury na każdym 
etapie parzenia kawy.



Delikatne nuty kwiatów i owoców, 
miękka tekstura i aksamitna crema. 
Przewaga ziaren Arabica o średnim 
stopniu wypalenia i bogatym, 
intensywnym aromacie.

Wzbogacona o przyprawy, od kakao 
po kardamon i czarny pieprz. 
Mieszanki z tej linii mają intensywny 
smak i gęstą strukturę, głównie za sprawą 
większej ilości ziaren Robusta i tradycyjnej 
metody palenia, nadającej im typowy 
południowo włoski smak.

Dodatki w postaci mlecznej 
czekolady czy orzechów sprawiają, 
że mieszanki z tej linii są doskonale 
zbalansowane. Pełny smak gwarantują 
starannie dobrane ziarna oraz wybrane 
stopnie ich palenia.

Szeroki wybór 
produktów stworzony 
by pobudzać zmysły





System Blue

Opakowanie dedykowane klientom OCS
Wygodne dla klienta opakowania 
z layoutem odpowiadającym poszczególnym produktom



Kapsuły Blue
Oferta napojów gorących

Nie chodzi tylko o kawę:
Lavazza Blue oferuje pełen zakres
wyśmienitych napojów.



Blue OCS 
nowe ekspresy
Intuicyjne i łatwe w obsłudze ekspresy, charakteryzują się nowoczesnym 

wyglądem oraz doskonałą jakością, dzięki zastosowaniu materiałów 

premium. Wystarczy jeden przycisk, aby przygotować każdy rodzaj kawy 

lub napoju kawowego na bazie mleka.



Blue OCS 
nowe ekspresy



Ekspresy Blue dla OCS
Nowe ekspresy zostały stworzone zarówno dla SOHO, 
małych i dużych biur, miejsc usługowych i miejsc pracy.



WYBORÓW

DO 25 ZUŻYTYCH 
KAPSUŁ

DO 25 ZUŻYTYCH 
KAPSUŁ

PODŁĄCZENIE 
NA ŚWIEŻE MLEKO

POJEMNOŚĆ:

 MOŻLIWOŚĆ 
PODŁĄCZENIA 

BIEŻĄCEJ WODY 

Dł x Szer x Wys
cm 

DUŻE
BIURA

DUŻE
BIURA

WYBORÓW

MLEKO W PROSZKU 
I CZEKOLADA 

3 WYSOKOŚCI 
FILIŻANKI/KUBKA 
DLA KAŻDEGO 

WYBORU

x

POJEMNOŚĆ:

Dł x Szer x Wys
cm 

Ekspresy Blue dla OCS



Zamów szczegółową ofertę dla OCS

Endurance Sp. z o.o.
oficjalny dystrybutor Lavazza w Polsce

Kontakt:

Piotr Drozdowski / Kierownik sprzedaży OCS
p.drozdowski@endurance.net.pl

tel. kom. +48 603 447 707
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