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PROGRAM LAVAZZA BLUE



Nekdo v pisarni si zaželi kave, drugemu je bolj všeč kapučino, spet tretji si zaželi okus-
nega latte machiatta. Kako zadovoljiti vse te želje, pri tem pa ne izgubiti kopice drago-

cenega časa?

ZAKAJ AVTOMATI ŠTEFANČIČ?

Avtomati Štefančič imamo rešitev za Vas!

ZAKAJ AVTOMATI ŠTEFANČIČ?

1. Ker imamo 30 LET IZKUŠENJ v distribuciji toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov. 
2. Zaupa nam preko 500 RAZLIČNIH STRANK. Velikih, srednjih in majhnih med katerimi ne delamo 

razlike. Ker imamo ODLIČEN SERVIS, ki ve kaj je PERFEKTEN ESPRESSO in zna avtomate PRIPRAVI DO 
POPOLNOSTI. 

3. Servis, ki v primeru okvare poskrbi za HITRO ODPRAVO NAPAKE ali poskrbi za BREZPLAČNI NADO-
MESTNI APARAT. 

4. Naše AVTOMATE postavljamo le na območjih kjer smo DNEVNO PRISOTNI. 
5. To pomeni, da KAPSULE ALI OSTALE PRIPOMOČKE po naročilu na BREZPLAČNO TELEFONSKO ŠTE-

VILKO ali po ELEKTRONSKI POŠTI običajno dobite že NASLEDNJI DAN in to POVSEM BREZPLAČNO! 

Odkrijte svet Lavazze Blue in doživite pitje kave na 
povsem nov način!

BLUE je sistem priprave kave, sestavljen iz najboljših mešanic kave v obliki kap-
sule in kopice kavnih avtomatov nove generacije, ki v sebi združujejo impresiv-

en design in praktičnost uporabe.

Sistem BLUE zagotavlja enostavno pripravo resnično vrhunske espresso kave.     

KVALITETA KADARKOLI PREPROSTO KJERKOLI

Lavazza je od ustanovitve 
leta 1895 v Torinu post-
ala ena najbolj priznanih 
pražarn kave v Italiji in 
svetu. Sistem  kave v kap-
sulah razvijajo že več kot 20 
let in so na tem področju 
svetovni inovatorji. S svo-
jim sistemom preverjanja 
kakovosti zagotavaljajo pr-
vovrsten italijanski espresso.

Ne glede na trenutek dneva, 
so vam kavni napitki po vaši 
izbiri na voljo le na dotik 
gumba. Vstavite kapsulo in si 
že zjutraj privoščite espres-
so za prepotrebno energijo 
za začetek dneva.Kaj pa kas-
neje? Mogoče malo razva-
janja v obliki latte macchiata 
ali klasičnega cappuccina? 

Priprava kave zahteva čas, 
katerega pa nam v sod-
obnem svetu vse bolj pri-
mankuje. Priprava kave s 
sistemom Blue je nadvse 
enostavna in hitra. Vstavimo 
kapsulo in izberemo napitek. 
Vzdrževanje avtomata je 
povsem preprosto, za njego-
vo delovanje pa potrebu-
jemo le električno vtičnico.  

Avtomati sistema Lavazza 
Blue so primerni za širok 
krog različnih uporabnikov. 
Primerni so predvsem za 
manjše pisarne in podjetja, 
frizerske, lepotne in avto-
mobilske salone. Za povsod 
, kjer je  število uporabnikov 
in njihova frkvenca  prema-
jhna  za postavitev klasične-
ga kavnega avtomata. 



TEHNIČNI PODATKI LB 2500 Plus LB 951

dImENZIJE (širina - višina - globina) 26 cm x 24 cm x 40 cm 20 cm x 28 cm x 32 cm

TEŽ A 12 KG 4.6 KG

NAPAJANJE IN MOČ 220 – 240 V; 50 – 60 Hz; 1450W 220 – 240 V; 50 – 60 Hz; 1200W

mATERIAL ABS PLASTIKA ABS + PVC PLASTIKA

ŠTEVILO DIRKETNIH IZBIR 6 izbir 3 izbire

K APACITETA REZERVARJA VODE 3.0 litre 1.7 litra

AV TOMATSKI IZMET K APSUL da da

K APACITETA PROSTOR A Z A IZR ABLJENE K APSULE 20 kapsul 10 kapsul

MOŽNOST NAPITKOV Z MLEKOM da ne

LB 2500 Plus – en dotik do kremastih kavnih 
napitkov z mlekom

Je idealni namizni kavni avtomat na kapsule primeren 
za mala do srednje velike podjetja ali pisarne. Ne le 
da nudi pripravo odličnega espressa, temveč lahko 
uporabniki izbirajo tudi v kavnih napitkih v kombinaciji 
z mlekom. 

LB 951 – elegantne in mehke linije, ekskluziv-
en design in odličen espresso

Zavzame malo prostora, je preprost za uporabo in 
vzdrževanje. LB 951 je namizni kavni avtomat, prim-
eren za manjša okolja. Do odličnega espressa vas 
loči le pritisk na enega izmed gumbov.

LAVAZZA LB 2500 PLUS LAVAZZA LB 951 



BLUE INTESO
Bogata, intenzivna in polnega okusa
Mešanica odlične Arabice iz Brazilije 

in Centralne Amerike in Robuste 
iz jugovzhodne Azije. Intenzivnega 

in obstojnega okusa, ki ostane v 
ustih še po zaužitju napitka. Najbolj 
priljubljena mešanica med našimi 

strankami.

bLUE doLcE
Srednja pražena z nežnim 

karakterjem
100% mešanica Arabice s sladko 
in dišečo aromo, sestavljena iz 

najkvalitetnejše brazilske in indijske 
kave. Daje sladek in aromatičen 

espresso z debelo in obstojno kremo 
ter nežnim okusom karameliziranih 

lešnikov.

bLUE dEcAfINATo
Srednje pražena s čokoladnim 

priokusom.
Močna mešanica z mehko kremo. S 
posebnim načinom praženje daje ta 
mešanica kavo zaokrožene in sladke 

arome. 
Kava je brezkofeinska!

bLUE cREmA
Zlato obarvana krema

100% mešanica Arabike, sladko 
žametnih arom iz Brazilije in Indije. 

Sladkega, uravnoteženega in 
kremastega okusa. Kavni napitki, 

za katre je značilna zlato obarvana, 
debela in dolgo obstojna krema.

BLUE K AK AV
Okusen napitek s temno čokolado

Lavazza misli tudi na ljubitelje 
čokoladnih napitkov. Čokoladni 

napitek Lavazza z intenzivno aromo 
temne čokolade.

BLUE ČAJ LIMONA
Osvežujoč okus črnih čajev z 

okusom limone in ostalih citrusov.
Perfektna izbira za vse ljubitelje čajev 
za vsak trenutek dneva. Odlična izbira 

za vse tiste, ki jim kava ni všeč ali le 
te ne smejo piti iz kakšnih drugih 

razlogov.

SLADKOR V VREČK AH 5g
Beli Sladkor v vrečkah po 5g. Pakirano 

po 200 kom (1kg) v praktično 
kartonasto embalažo. 

MLEKO V PR AHU 
RISTOR A 500g

Mleko v prahu primerno za uporabo 
v avtomatu LB 2500 +. Pakirano v 

praktično 500g embalažo. Zadostuje 
za pripravo približno 50 napitkov v 

kombinaciji z mlekom.

PLASTIČNI LONČKI 1,5 
Rjavi plastični kozarci primerni za 

točenje toplih napitkov. Kapaciteta 
1,5dcl. V 1 paketu jih je 100 kom.

PLASTIČNE ŽLIČKE
Prozorne plastične žličke dolžine 
90mm - v 1 zavoju jih je 100 kom.

ŽLIČKE POSAMIČNO 
pAKIR ANE

Prozorne plastične žličke. Posamično 
pakirane v papirnatem ovoj. V 1 

zavoju jih je 50 kom.

Avtomati Štefančič d.o.o.
Vilharjeva 48
6250 Ilirska Bistrica

t: 080 15 59
e: info@avtomatistefancic.si

PE Krško
Cesta krških žrtev 134
8270 Krško

t: 080 15 59
e: pe-krsko@avtomatistefancic.si

BREZPLAČNA 
TELEFONSKA ŠTEVILKA:

080 15 59

OSTALO
Po naročilu keramične ali porcelanste 
skodelice za kavo. Mleko v tetrapaku. 

Plastični pladnji za lončke.

K ARTONASTI LONČKI 1,5 
Kartonasti kozarci primerni za točenje 
toplih napitkov. Kapaciteta 1,5dcl. V 1 

paketu jih je 80 kom.

PLASTIČNI POKROVČKI
Plastični pokrovčki za kozarce 

kapacitete 1,5dcl. V 1 paketu jih je 
100 kom.


