
JULIUS MEINL

ROZWIĄZANIA DLA KAWIARNI,

RESTAURACJI I HOTELI



O JULIUS MEINL

Założona w 1862 roku firma Julius Meinl jest jedną z 
najstarszych palarni na świecie i kultową wiedeńską marką 
kawy. Nasza jakość jest rodzinnym znakiem firmowym od 
pięciu pokoleń, a dzięki 160-letniemu doświadczeniu jesteśmy 
dostawcą kawy do wiodących wiedeńskich kawiarni.

Nasze mieszanki oferują niezrównany aromat i smak, 
pozwalając w pełni delektować się chwilą przy kawie - tak jak 
robili to i robią nadal wiedeńscy artyści, pisarze i myśliciele.

Życie składa się z mozaiki właśnie takich małych chwil.

Pierwszy sklep Julius Meinl

Julius Meinl I



JULIUS MEINL

TU ROZPOCZYNA SIĘ PRZYGODA NASZEJ KAWY

VICENZA (WŁOCHY)

PALARNIA KAWY OD 2005

• Najnowocześniejsza technologia

• Koncentruje się na rynku HoReCa oraz detalicznym

• Certyfikacja: IFS, ISO 9000, ISO 14001 i ISO 18001

WIEDEŃ (AUSTRIA)

SIEDZIBA GŁÓWNA FIRMY I PALARNIA KAWY

• Siedziba główna firmy i palarnia kawy od 1911r. mieści się w zabytkowym
budynku przy ulicy Julius Meinl - Gasse w Wiedniu

• Koncentruje się na „wiedeńskim” stylu palenia kawy dla sektora HoReCa



EKSPRESY KOLBOWE
MŁYNKI

Cimbali M100

Rancilio Classe 5 E2

MCE Forma R SAE1
FORMA 2 GR

Astoria Storm SAEP/2

Fiorenzato F64



EKSPRESY PRZELEWOWE

PREMBREAK z logo marki

Doskonały sprzęt przeznaczony na śniadanie  

premium i bankiety. Duże ilości świeżo zaparzonej  

kawy można w szybki i łatwy sposób przygotować za  

pomocą PremBreak.

ANIMO CB 2 X 20L NEW z

logo marki

Maszyny ComBi-line oferują możliwość produkcji

dużych ilości kawy w krótkim czasie. Zestaw ComBi-

line  to komplet jednego lub dwóch przepływowych

podgrzewaczy wody i jednego lub dwóch

pojemników.  Pojemniki mogą być umieszczone na

bufecie lub wózku.

ANIMO EXCELSO T z logo marki

Ekspres do kawy Excelso daje możliwość zrobienia pełnego dzbanka świeżo  

zaparzonej kawy ltracyjnej w krótkim czasie. Maszyna wykonana jest z wysokiej  

jakości stali nierdzewnej. Woda jest uzupełniana ręcznie. Maszynka Excelso T  

przeznaczona jest do parzenia kawy bezpośrednio do termosu. Dwulitrowy,  

dwuścienny termos ze stali nierdzewnej jest standardowym wyposażeniem.



REKOMENDOWANE EKSPRESY 
AUTOMATYCZNE



REKOMENDOWANE MIESZANKI KAWY

Rodzaj ziarna

Stopieńpalenia

Crema Bardzo drobna i lekka

Aromat Delikatny i słodki

Kwasowość

Słodkość

Body

Smak

Ilość/waga • Nr art. 1 kg ziarno • 59623

Łagodny isłodki

8

4

ARABICA

8



HERBATY W RÓŻNYCH ODSŁONACH

BIG BAG

Herbaty z pełnych liści
• Pakowane osobno, 20 torebek

w opakowaniu
• Posiadają certyfikację ekologiczną
•Doskonale nadają się do serwowania

herbaty w dzbanku o poj. 400 ml.
• 100% biodegradowalny materiał
•Naturalne aromaty

LEAF BAG

Ekskluzywny wybór wśród herbat w 
saszetkach
• Najwyższej jakości herbaty Premium
• 5 herbat z certyfikowaną jakością 
ekologiczną
• 1 z certyfikatem UTZ
• Ochrona aromatu dzięki indywidualnemu 
pięknemu opakowaniu 
• Zrobione z biodegradowalnego, 
nylonowego materiału 
• 18 torebek w opakowaniu 
• Odpowiednie do filiżanek/kubków 
o pojemności do 300 ml

SINGLE BAG

• Biodegradowalne saszetki
• Bez spinek/ zszywek
• Odpowiednie do filiżanek/kubków

o pojemności do 300 ml
• Perforacja na pudełkach ułatwia

wyjęcie torebek
• Każda torebka jest oddzielnie

zapakowana, aby zapewnić optymalną
ochronę aromatu

• 25 torebek w opakowaniu
• Duży wybór smaków, odpowiednia dla

każdego typu działalności

LOOSE TEA

• Torebka z wysokiej jakości herbatą
•Opakowanie uzupełniające puszki
•Gramatura 100g i 250g
• 26 rodzajów herbaty



PROPOZYCJE SEZONOWE



DODATKI



DODATKI



Light signs

Single-sided light sign
Art. No.: 93776
Size: 50x50 cm

Super Premium Stone light sign**
Art. No.: 93472
Size: 35x25cm

Double-sided light sign
Art. No.: 93775
Size: 50x50 cm

External light sign*
Art. No.: 195081

*visualization only
**solely to be used on Luxury & Super Premium level

Base
Premium



Outdoor branding tools

Plant pot*
Art. No.: 84537

Sunshade big
Art. No.: 82880

Size: 3x3 m

Sunshade small
Art. No.: 82879

A-Stand blackboard
Art. No.: 80630

Sunshade stand
excl. plates

Art. No.: 82881

*”Make to take” – item, ordered once per year

Art. No.: 94920

Sun umbrella cover (only)

New 
Design

New 
Design



Tazzone/Sugar bags holder cup
Standard

Indoor branding tools

Art. No.: 180550
Ø 15 cm

Tazzone/Sugar bags holder cup*
Trend

Art. No.: 86359
Ø 13 cm

Wooden Clock**
Art. No.: 181325

*cup has a hole in order to classify it as decorative item vs. real cup
**smooth switch when old stocks are depleted

New 
Design

Clock**
Art. No.: 181325



SZKOLENIA I SERWIS

W RAMACH WSPÓŁPRACY ZAPEWNIAMY

• Dostawy kawy i herbaty w 48h
• Bezpłatny serwis w ramach kontraktu
• Ekspres zastępczy na czas naprawy
• Szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń
• Wsparcie telefoniczne infolinia Help Desk
• Instrukcje
• Zestawy filtrujące wodę do ekspresów
• Środki konserwacji do ekspresów
• Okresowe przeglądy techniczne



DZIĘKUJEMY


