


Káva ve zdravotnictví



Profil společnosti



Řešení ve zdravotnictví a sociálních službách

Šálek dobré kávy je symbolem pohody a radosti všedního dne.

▪ Zaměstnanci zdravotnických a sociálních zařízeních, potřebují dostatek 
energie, kterou jim dodá kvalitní pražená káva s obsahem kofeinu a čaj 
s obsahem teinu.

▪ Zajistěte pracovníkům stálý přísun čerstvé kávy a vybavte zdravotnické 
zařízení značkovými automatickými kávovary a nápojovými automaty.

▪ Přichystáme pro vás degustaci káv a čajů, abyste se přesvědčili o kvalitě 
nápojů.

▪ Najdeme pro vás nejvhodnější řešení s ohledem na vaše potřeby a 
požadavky.



Řešení ve zdravotnictví a sociálních službách

Vizualizace kávových koutků ve zdravotnictví a soc. službách. 



Řešení ve zdravotnictví a sociálních službách

▪ Bezhotovostní platební systémy: podle druhu 
přístroje, akceptace bankovních karet, 
elektronické stravenky firemní karty s 
individuálními limity, soukromé karty.

▪ Individuální uzamykatelný zásobník na kávu a 
jiné suroviny.

▪ Detailní inventura vydaných porcí.



Pitný režim ve zdravotnictví a sociálních službách

Profesionální vodní ochlazovače a sodobary. 

▪ Denní příjem vody by měl odpovídat zhruba dvěma až třem 
litrům vody v závislosti na vytížení daného jedince a jeho 
věku.

▪ Nejvhodnějším nápojem ke stálému pití je jednoznačně čistá 
voda.

▪ Sodobar je kompaktní zařízení, které může být umístěno na 
stojanu jako volně stojící, nebo začleněno
jako vybavení např. kuchyňské linky.

Blupura Blupura BlupuraNiagara



Řešení ve zdravotnictví a sociálních službách

Profesionální potravinové a nápojové automaty.

Luce Zero Luce Air Snack EUROPA LX Snack



Základní principy konfigurace automatů pro zákazníky

▪ Díky statistice víme, co naši zákazníci v automatech skutečně kupují a těmto 
produktům dáváme co největší prostor, aby byly vždy dostupné. Máme totiž 
společný zájem, aby co nejvíce zákazníků našlo v našem automatu to, co 
hledá.  

▪ Produkty pravidelně obměňujeme, aby se neomrzely. Rozhodně neznamená, 
že produkty, které jsou v automatu při instalaci, v automatu zůstanou navždy. 
Zůstávají ty nejprodávanější a ty méně prodávané pravidelně rotujeme. 

▪ Samozřejmě při přípravě automatu pro nového zákazníka vždy zvažujeme 
umístění, jiný sortiment nabídneme pacientům a zdravotníkům v nemocnici,   
jiný zaměstnancům ve výrobě.   

▪ V automatech se snažíme mít jak dostupné a běžné produkty, tak i jeden 
prémiový od každého druhu, pro zákazníky, kteří si rádi dopřejí něco 
výjimečného. 

▪ Musíme být opatrní, aby nám lahve nepadly z moc velké výšky, 
nechceme bublinkový nápoj natřepat a po otevření polít zákazníka. 

▪ Orientujeme se také podle několika chladících zón automatu, v každé části 
je jiná teplota a my chceme chladné nápoje, ale i chipsy ve správné teplotě. 

▪ Snažíme se vždy vyjít vstříc zákazníkům, kteří u nás nakupují. Nemůžeme 
uspokojit všechny, ale většinu ano. 

Jak pro Vás připravujeme automat na míru?
Každý automat má několik specifik, kterými se musí každý zodpovědný 
provozovatel řídit. 

Jak se Vám líbí takový automat? 



Řešení ve zdravotnictví a sociálních službách

Profesionální nápojové automaty.

Luce Touch Luce X Luce X Luce H



NÁPOJOVÝ AUTOMAT VIA VERDE*

Zakládáme si na udržitelnosti a ekologickém přístupu již od 

svého založení a postupně podnikáme kroky, které vedou ke 

snižování množství odpadu a ochraně životního prostředí. 

Buďme k naší planetě ohleduplní, vychutnejte nápoj z 

našeho 100% biodegradabilního pohárku Via Verde.**

Pohárek zaručuje 100% kompostovatelnost a rozložitelnost. Je 

maximálně ekologický a odpovídá trendu ekologických 

obalů. 

Podporujeme především využívání vlastních termohrnků, 

šálků a pohárků.

*Typ a model nápojového automatu může být individuální dle potřeb zákazníka.

**Přirozenou vlastností přírodního materiálu ekologického pohárku Via Verde je nasákavost, která může 

způsobit kolečko na podkladu. Horký nápoj proto doporučujeme vypít do 20minut od výdeje, nebo podložit 

podšálkem nebo jinou podložkou.

Dallmayr Via Verde 



20 let Dallmayr na českém trhu



… nevšední káva pro každou příležitost …

Nabídka a návrh smlouvy přiložená k tomuto dopisu tvoří ucelený soubor podstatných podmínek budoucího vztahu přičemž předpokladem pro uzavření

platné a účinné smlouvy je dosažení shody o celém obsahu nabídky a návrhu smlouvy včetně všech jejich ustanovení a podmínek a žádná část obsahu

této nabídky a návrhu smlouvy nemůže být považována za nepodstatnou pro uzavření platné a účinné smlouvy. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem

na pravidla schvalování smluv ve společnosti Dallmayr Vending & Office, k. s. nelze důvodně očekávat uzavření smlouvy v jakémkoliv stupni jednání o

nabídce a o návrhu smlouvy před jejím skutečným uzavřením. Jakákoliv odpověď na nabídku a návrh smlouvy s dodatkem či odchylkou není přijetím

nabídky a přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou společnost Dallmayr Vending & Office, k. s. vylučuje.

Dallmayr Vending & Office, k.s.
V Areálu 1183, 252 42 Jesenice u Prahy

Telefon: 222 262 155

E-mail: info@Dallmayr.cz

www.Dallmayr.cz
www.Kava-servis.cz

Sídlo:

Loretánské nám. 109/3

118 00 Praha 1

OR Městského soudu Praha

Odd: A, VI.č. 75814

IČ: 26485524

DIČ: CZ26485524


