PROFESSIONAL
Profesionálna ponuka 2021

Pôžitok –

z kávy čerstvo zomletej,
a nie uzavretej v kapsuliach.

Workplace-Line
Tieto kávovary JURA boli navrhnuté tak, aby stačilo len „Plug and Enjoy“. Umožňujú ľuďom popíjať svoje obľúbené nápoje
štýlovým spôsobom priamo na pracovisku. K ich prednostiam patria flexibilita, krása a jednoduchá obsluha.

WE6

WE8
Nápoje: 16
Vodná nádržka: 3l
Zásobník zrnkovej kávy: 500 g
odporúčaný počet

Nápoje: 8
Vodná nádržka: 3l
Zásobník zrnkovej kávy: 500 g

30

šálok za deň

Príslušenstvo
Čerstvé mlieko

Cool Control 2,5 l

Komunikácia

Bezhotovostné
platby

Čerstvá voda

Data Communicator

Súprava na prívod
čerstvej vody

X6 + X8
sklenený ohrievač šálok
Cool Control 2,5 l

Professional-Line
Koncentrovaná sila jedného až dvoch mlynčekov, dvoch čerpadiel a dvoch paralelných systémov toku vody. K tomu sa pridávajú
nekomplikovaná obsluha a kvalita. Ide o kávovary s ozaj jedinečným výkonom.

GIGA X8

GIGA X3

Voliteľne:
GIGA line
napojenie na vodovod
s funkčnou súpravou na tuhý
i tekutý odpad po káve.

Nápoje: 32
Vodná nádržka: 5l
Zásobník zrnkovej kávy: 2x 650 g
odporúčaný počet

Nápoje: 32
Vodná nádržka: 5l
Zásobník zrnkovej kávy: 1000 g

200

150

X line
doplnkový zásobník zrnkovej kávy
(1 kg), súprava na napojenie na
vodovod a zväčšený zásobník odpadu
po káve / súprava na tekutý odpad.

šálok za deň

Štýlová, robustná, praktická a spoľahlivá - presne taká je línia JURA X. Vďaka tomu sa hodí do open space kancelárií, samoobslužných oblastí
a pre catering. Nanovo prepracovaný koncept garantuje spoľahlivú a intuitívnu obsluhu.

X10

Nápoje: 31
Vodná nádržka: 5l
Zásobník zrnkovej kávy: 500 g
odporúčaný počet

X8

Nápoje: 21
Vodná nádržka: 5l
Zásobník zrnkovej kávy: 500 g

X6

Nápoje: 12
Vodná nádržka: 5l
Zásobník zrnkovej kávy: 500 g

80

šálok za deň

JURA udáva štandardy

Variabilná VC lúhovacia jednotka
pre 5 - 16 g s programovateľnou
a individuálne nastaviteľnou
silou kávy (do 10 úrovní)

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.)
optimalizuje čas extrakcie s cieľom
vyťažiť maximum arómy pre
nápoje ako espresso či ristretto.

Neustále dokonalá káva vďaka
hygiene s certifikátom TÜV
s integrovanými čistiacimi
programami.

Revolučná technológia jemnej
peny vytvorí ľahučkú mliečnu
penu alebo ohreje mlieko na
požadovanú teplotu.

PROFESSIONAL

Originálne údržbové produkty
Čistota a ochrana

Systém filtrovania vody JURA

Filter CLARIS

Hlavica
filtra
Čistiace
tablety

Odvápňovacie
tablety

Čistič mliečneho
systému

CLARIS Pro
Smart

CLARIS Pro
Smart Maxi

Dodatočná voľba
pre filtre JURA

Profesionálna ochrana hodnoty - Professional Value Protection
Professional

Value
Protection

Zákazníci, ktorí si zakúpili stroje z línie Professional, sa teraz môžu radovať z nového exkluzívneho konceptu servisných služieb podľa
vysokých štandardov kvality značky JURA. Tento obsiahly balíček služieb je akousi poistkou pre vždy optimálny výkon profesionálnych
kávovarov a pomáha dlhodobo zabezpečiť ich hodnotu. Balíček zahŕňa nasledovné služby:
Platnosť: 25 mesiacov alebo 45 000 odberov pre stroje GIGA respektíve 25 000 odberov pre X6/X8/X10
zahŕňa 2 inšpekcie na mieste zadarmo, po 9 a po 18 mesiacoch
kontrolu kávy a nastavenia prístroja
kontrolu opotrebovateľných dielov / kontrolu komponentov systému vedenia vody
kontrolu kvality vody / kontrolu hygieny (posúdenie hygieny)
aktualizáciu softvéru

Professional

CARE
Service

COFFEE
for

RENT

Služba profesionálnej starostlivosti

Na požiadanie Vás pracovníci autorizovaného zmluvného servisu radi informujú o celom spektre servisných ponúk, a to vrátane zmluvy
o údržbovom servise, dohodách o servisnej úrovni alebo prevádzkových operatívnych zmluvách. JURA navyše poskytuje inštaláciu na
mieste, službu vyzdvihnutia a prenájom kávovarov.

COFFEE for RENT

Špeciálne pre kancelárie Vám ponúkame individuálne nájomné riešenia. Pre viac informácií navštívte stránku
www.jura-rent.com

www.profi-jura.sk

Všetky profesionálne plnoautomatické kávovary JURA si môžete kúpiť aj online v našom internetovom obchode. Nájdete tam
taktiež všetky potrebné originálne údržbové produkty JURA a servisné ponuky vhodné pre Váš kávovar.

02/4342 0903
HELPLINE

Naša profesionálna telefonická linka podpory dokáže zákazníkom kompetentne, rýchlo a individuálne pomôcť ohľadom akýchkoľvek
technických otázok alebo iných súvisiacich záležitostí. Volať môžete počas pracovných hodín. Veľkú časť problémov či nejasností
možno vskutku vyriešiť telefonicky.

Platí len pre predaj prostredníctvom PCC s autorizáciou JURA CEE. Predpokladom je tiež výhradné používanie originálnych údržbových produktov JURA a správne používanie kávovaru v súlade s originálnym
návodom JURA. Celé spektrum svojich výrobkov neustále prispôsobujeme tak, aby boli v súlade s najnovším stavom techniky. Konfigurácia a vybavenie zobrazených strojov sa preto môžu meniť. Neručíme za
prípadne tlačové či iné chyby. Proces tlače navyše môže spôsobiť odlišné zobrazenie farieb.
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Profesionálne služby

