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illycaffe 

• Fondata in 1933, in Trieste, Italia  
 

• Domeniu de activitate: producerea cafelei, producerea de 
      espressoare, training, vanzarea cu amanuntul 

 
• Proprietate: illy group SpA 

 
• Angajati: peste 700 in intreaga lume, peste 500 in Italia  

 
• Produse: cafea illy espresso, espressoare, accesorii  

 
• 6 milioane de cesti de cafea per zi acasa, in birouri si in 50 de  mii de restaurante 

de top, cafenele, hoteluri din 144 de tari. 
 



100% Arabica de cea mai buna calitate 

• Toate produsele illy sunt facute dintr-un singur amestec de cafea 100% Arabica, un amestec 
unic, inconfundabil si apreciat peste tot in lume 
 

• 9 tipuri de cafea Arabica, de la cei mai buni cultivatori din douazeci de tari, ce indeplinesc cele 
mai ridicate standarde ale pietei 
 

• Dubla selectie a boabelor: la sursa si inainte de prajire prin sortare electronica 
 

• Prajire traditionala in cilindrii rotativi, dupa amestecare si racire in aer 

 



Pauza de cafea, un moment pre  

• O cafea de calitate poate fi un suport de valoare pentru a creste crea vitatea, eficienta si 
sen mentul de bunastare la locul de munca. 
 

• Intr-un mediu profesional, cafeaua joaca un rol important, atata mp cat beneficiile ei 
ac oneaza o perioada de mp mai indelungata si dupa pauza de cafea. 
 

• Mintea  este mai clara, po  gandi mai bine, lucru ce i  poate imbunata  performantele. 



Sistemul MPS 

• Sistem patentat (inchis pentru illy si alte produse MITACA) 
 

• Tehnologie noua 
 

• Echipamentele NU sunt compatibile cu alte capsule de cafea 
 

• Capsulele NU sunt compatibile cu alte echipamente existente pe piata 
 

• Calitate a cafelei excelent 

 



Sistemul MPS 

Capsula are o perforatie care se deschide atunci cand apa din interior ajunge la o anumita presiune.  
 

Apa fiebinte sta o perioada scurta de timp in capsula MPS inainte ca aceasta sa se deschida.  
 

Rezultatul este un espresso perfect cu crema densa si persistenta.  
 

Inchiderea etansa a capsulei asigura o infuzie excelenta a cefelei; cand presiunea corecta a fost 
atinsa, capsula se deschide, producand un espresso excelent.  

 

Tehnologia ce permite atingerea excelentei 
Folosirea unei singure capsule si a unui espressor ce functioneaza cu un astfel de sistem permite 
prepararea simpla si rapida iar rezultatul este intotdeauna unul perfect.  
 
 



MITACA M4 

Mitaca M4 este un espresor semiautomat ce functioneaza doar cu capsulele MPS. 
Tavita ajustabila permite folosirea atât a unei cesti de espresso, cat si a unei cesti de  espresso lung.  
Dimensiunea lui compacta este perfecta pentru orice tip de spatiu. 
Mitaca M4 este un espresor usor de folosit si cu un design modern.   
Folosindu-l veti putea  savura o ceasca de cafea perfecta in orice ora din zi. 
 
Date tehnice: 
•  Grup termobloc din aluminiu 
• Sistem automat de eliberare a capsulei 
• Rezervor de apã - 1 litru 
• Led avertizare –aparatul este gata de functionare 
• Capacitate stocare capsule folosite - 15 buc. 
• Dimensiuni (cm): 19x36x27 
• Greutate: 4,6 kg 
• Putere: 1100 - 1300W 
• Culoare: negru  
 
MITACA M4 ( presetare automata din fabrica) – cod I0001144 



MITACA M8 

Mitaca M8 este un espresor semiautomat ce functioneaza doar cu capsulele MPS. Tavita ajustabila 
permite folosirea atât a unei cesti de espresso, cât si a unei cesti de espresso lung. Dimensiunea lui 
compacta este perfecta pentru orice tip de spatiu.  
Mitaca M8 este un espresor usor de folosit si cu un design modern. Folosindu-l veti putea savura o 
ceascã de cafea perfecta în orice ora din zi. 
 
Date tehnice: 
Doua volume programabile cu oprire automată 
Functie stand-by automata 
Putere maxima: 1100 W  
Presiune pompei: 19 bar 
Rezervor de apă: 0,8 L 
Dimensiuni (cm): 13,5 x 35 x 25 
Greutate: 3,8 kg 
 
 
MITACA M8 – cod I0002310 



MITACA M5UP 

Espresorul Mitaca M5 UP este un exemplu perfect al excelentei “Made in Italy”- o  garantie a fiabilitatii. 
Recipientul special pentru lapte praf este punctul forte al acestui espresor.  Puteti prepara in cateva  
secunde atat unespresso cat si un cappuccino sau chiar un macchiato. 
 
Designul este semnat de Bonetto Design, un brand celebru italian. Insertiile de  
culoare argintie subliniaza stralucirea partilor negre.  
 
Date tehnice: 
• Oprire automata 
• Recipient pentru lapte praf 
• 4 selecții (espresso, espresso lung, macchiato, cappuccino) 
• Grila reglabila pentru ceasca / cana 
• Display si comenzi prin atingere 
• Senzor de nivel scazut al apei 
• Rezervor mare de apa: 2.5 litri 
• Presiune pompa: 20 bari 
• Dimensiuni: 28 cm x 35 x 57 (l, w, h) 
• Greutate: 8.5 kg 
 
 

MITACA M5 UP –

 

cod I0002314

 
 
 



MITACA M6 

Elegant si practic. Un bar adevarat la tine în birou! 
Un aparat semiautomat de espresso capabil sa livreze cafea, ceai si bauturi calde, ciocolata calda, cafea cu 
lapte sau cappuccino. 
M6 este echipat cu doua recipiente pentru lapte praf si ciocolata.  
Doar introduceti capsula de cafea sau de alte bauturi calde si alegeti  
una din cele 12 selectii! 
 
Date tehnice: 
• Afisaj electronic 
• 2 recipiente in care se poate pune: lapte praf si ciocolatã 
• Tastatura cu 12 selectii 
• Grila reglabila pentru ceasca 
• Program de economisire a energiei 
• Gata în 50 secunde 
• Pompa: 18 bari 
• Rezervor de apã: 4 litri 
• Conexiune la apã (optional) 
• Dimensiuni: 34 cm x 38 x 65 (l, w, h) 
• Greutate: 23 kg 

 
MITACA M6 – cod I0001392 



MPS pentru Vending - Perla C6  

O mașină de top dezvoltata in colaborare cu FAS International SpA.  
Capacitate de 300 de pahare și 180 de capsule MPS.  
Manipulare simultană a 5 tipuri de capsule, pentru a oferi consumatorilor o 
gamă largă de produse. Cele 4 recipiente cu produse instant pot livra bauturi 
pe bază de lapte, ciocolată caldă, ceai și infuzii.  

Utilizarea capsulelor evită problema deteriorarii cafelei și asigură calitatea 
produsului cu consecventă în ceașcă. 
• Design uimitor cu bolta iluminata  
• Display LCD alfanumeric 
• Compatibil cu toate cheile electronice sau sistemele  de plată pe bază de 

monede  
• Disponibil atât în varianta cu conectare la rețeaua de apă cat si cu 

rezervor de apă integrat 
Dimensiuni: cm 60x60x165 (L, l, i) 

 



Capsule illy MPS 

Espresso - caracterizata de un gust echilibrat, cu gust intens de caramel, ciocolata, paine 
prajita si usoare note florale. Cantitatea ideala 30 ml. 
• Continut: 6.9 grame / capsula; Continut de cofeina : sub 1.5% 
• Ambalaj – 90 capsule / capsule ambalate in atmosfera protectoare 

 
Espresso lung - ideala pentru cei care prefera un espresso lung, caracterizat de o aroma 
fina si delicata, cu nuante florale, fructate si de caramel. Cantitatea ideala de 90 ml. 
• Cantitate: 6.5 g de cafea / capsula; Continut de cofeina : sub 1.5% 
• Ambalaj – 90 capsule / capsule ambalate in atmosfera protectoare 
 
Espresso decofeinizat – gustul si aroma unui espresso, cu un continut scazut de cofeina. 
Cantitatea ideala 30 ml 
• Cantitate: 6.9 g de cafea / capsula; Continut de cofeina : sub 0.05% 
• Ambalaj –90 capsule / capsule ambalate individual, in atmosfera protectoare  
 
Espresso dark  - corp intens si un gust puternic pentru un espresso puternic, unde 
notele de cacao si paine prajita se amesteca cu aroma de caramel. Cantitatea ideala 22 
ml. 
• Continut: 6.9 grame / capsula; Continut de cofeina : sub 1.5% 
• Ambalaj – 90 capsule / capsule ambalate in atmosfera protectoare 

 

Capsule ce contin cafea macinata illy. Aceasta solutie, impreuna cu o perfecta granulatie, o doza si o 
compactare corecta a cafelei garanteaza un espresso excelent cu crema densa si persistenta. 



Capsule Mitaca MPS 

Espresso Forte 
Amestecul de Arabica cu Robusta ii confera acestei cafele o aroma intensa si un gust 
puternic. 
• Continut: 6.9 grame / capsula; Continut de cofeina : sub 1.5% 
• Ambalaj – 150 capsule (blistere de 15 capsule fiecare) / capsule ambalate in 

atmosfera protectoare 
 

Espresso Supremo, 100% Arabica  
Calitatea superioara a cafelei este data de amestecul 100% Arabica cu aroma unica si 
rafinata 
• Continut: 6.9 grame / capsula; Continut de cofeina : sub 1.5% 
• Ambalaj – 150 capsule (blistere de 15 capsule fiecare) / capsule ambalate in 

atmosfera protectoare 
 

Elle MPS 
Bautura pe baza de lapte, ideala atat pentru prepararea ciocolatei calde, cat si a unui 
“macchiato”. 
• Ambalaj – 50capsule / capsule ambalate in atmosfera protectoare 

Mitaca prezinta o gama de 2 amestecuri de cafea, atent selectionate ce pot satisface gusturi diferite, 
indiferent de momentul din zi in care sunt savurate. 
Multumita tehnologiei MPS, noile capsule Mitaca pastreaza aromele incantatoare si calitatile 
organoleptice ale cafelei proaspete prajite. La birou puteti avea excelenta, arta si traditia unui espresso 
autentic italian. 



Cana Spuma lapte 

Aparatul automat pentru spuma lapte este o inovatoare cana electrica pentru frotarea laptelui, ideala pentru cappuccino, 
caffelatte, latte macchiato caldo sau freddo, caffe macchiato, caffe freddo, cocktail-uri si ciocolata calda, dar si pentru 
amestecarea lichidelor, sosurilor la cald. Puteti frota lapte cald sau rece cu o simpla apasare de buton, aparatul oprindu-se 
automat cand laptele este frotat. Utilizare simpla datorita designului fara cablu, cana se roteste la 360C°.

Acest aparat automat pentru spuma de lapte poate fi folosit acasa, la birou, dar si in cafenele, baruri, hoteluri, pensiuni etc.

Cu aceasta cana pentru spuma, laptele atinge performanta maxima! Descopera latura pufoasa a laptelui!

●  Buton Start frotare lapte cald
●  Buton Start frotare lapte rece
●  Oprire automata
●  Capac transparent cu functie anti stropire
●  Dispozitiv frotare lapte
●  Dispozitiv frotare ciocolata calda
●  Capacitate: 1-2 cesti



Dammann 

In 1692, Regele Louis XIV i-a dat lui “Monsieur Dammann”, dreptul 
exclusiv de a vinde ceai in Franta. Acesta a fost doar inceputul, 
Dammann deschizand in toata lumea, mici magazine, unde se gaseau 
ceaiuri culese din cele mai bune “gradini de ceai”. 
 
Dupa cel de al – II - lea Razboi Mondial, Jean Jumeau -  Lafond, un 
pasionat iubitor al ceaiului,  a schimbat cererea de ceai pe piata 
franceza. A fost un real succes, si in 5 ani, peste 1000 de magazine au 
inceput sa vanda ceai Dammann Freres.  
 
In 1950, Jean Jumeau -  Lafond a creat primul ceai aromat. A dezvoltat 
amestecuri exclusive care in timp au devenit ceaiuri clasice ca “Jardin 
Bleu”, si “Quatre Fruit Rouges”. 
 
Ambalaj: cutie cu 24 pliculete; fiecare piculet este ambalat individual  



Dammann  

CEAI VERDE 
Solei Vert (cod 4976) 
Amestecul Soleil Vert este facut din ceai verde chinezesc Gunpowder si ulei esential de Orange  Sanguine. O bautura clara si galbuie, 
delicata; Timp de Infuzie: 3/4 minute 
 

Vert a la Menthe Touareg ( cod 8277) 
Pentru tuaregi, ceremonia ceaiului este o modalitate de a arăta oaspețiilor, ospitalitatea lor. Acest amestec este format din ceai chinezesc 
Gunpowder si frunze de menta “Nanah”. Timp de infuzie: 3/4 minute. 
 

L’Oriental (cod 4978) 
Un amestec de ceai verde Sencha de Chine, cu fructele pasiunii, piersica si capsuni, petale de albastrea si bucati de fructe;  
Timp de Infuzie: 3/4 minute;  
 

Chine au Jasmin (cod 4979) 
Acest ceai verde cu iasomie este parfumat natural cu flori de iasomie. Un ceai care se potriveste perfect la mancarea  
orientala; Timp de Infuzie: 4/5 minute;  
 

Bali (cod 5005) 
Ceai verde cu petale de flori, lyche, grepfruit si aromede trandafiri.Timp de infuzie: 3/4minute. 



Dammann 

CEAI NEGRU CLASIC 
Breakfast (cod 4970)  
Amestecul de ceai Breakfast combina ceaiul Ceylon (Sri Lanka), Darjeeling (India) si Assam (India). Este ceasca de ceai perfecta pentru 
cei ce se scoala dis de dimineata. Se poate consuma optional cu lapte. Timp de infuzie: 4/5 minute 

 

Earl Grey (cod 4972) 
Cel mai cunoscut ceai aromat este un amestec simplu, traditional, de ceaiuri chinezesti cu pere bergamute din Calabria. Simplu si usor 
de recunoscut de catre connoisseur. Timp de infuzie: 4/5 minute 

 
CEAI FARA TEINA 
Detheine (cod 6706) 
Ceai negru fara teina din Sri Lanka. Timp de infuzie: 3/5 minute 
 

CEAI ROSU  
Rooibos Citrus (cod 8203) 
Ceai rosu amestecat cu uleiuri esentiale de lamaie, clementina, portocala rosie, aroma de kola, cu coaja de portocala si petale de 
floarea soarelui. Un amestec fin, balansat si racoritor. Timp de infuzie: 4/5 minute 
 

Rooibos Vanilie (cod 8204) 
Armonie delicate intre cele doua plante, originare din emisfera sudica. Dulceata si rotunjimea bauturii este datorata vaniliei din 
Madagascar. Timp de infuzie: 4/5 minute 
 
 



Dammann 

CEAI NEGRU AROMATIZAT 

Caramel (cod 4990) 

Ceaiul caramel este un amestec de ceai neafumat chinezesc cu aroma de caramel. Reaminteste de gustul caramelei; Timp de infuzie:  

4/5 minute 

 

Pomme d’Amour (cod 4994) 

Acest ceai chinezesc are note elegante si dulci de mar copt cu o picatura de maraschino; Timp de infuzie: 4/5 minute 
 

Quatre Fruits Rouge (cod 4996) 

Ceai neafumat chinezesc aromat cu cirese, capsuni, zmeura si stafida rosie; Timp de infuzie: 4/5 minute 
 

Jardin Bleu (cod 4997) 

Amestec de ceai din China si Ceylon; aromat cu rubarba si capsuna salbatica si presarat cu flori de cereale si petale de floarea soarelui ce 
ii dau o nota de fructe infuziei. Poate fi consumat si rece; Timp de infuzie: 4/5 minute 
 

Gout Russe (cod 4995) 

Amestec de ceaiuri chinezesti si ulei esential de citrice.Timp de infuzie: 4/5 minute 
 

Christmas Tea (cod 5004) 

Portocalele, caramelul si ananasul caracterizeaza acest amestec de ceaiuri din China si Ceylon. Toata savoarea  

Craciunului (inclusiv aromele ciresei de maraschino) sunt colectate prin cufundarea tuturor, in aceasta  

atmosfera de sarbatoare. Acest amestec este luminat cu coji de portocale si bucati de fructe.  

Timp de infuzie: 4/5minute 

 



Dammann 

INFUZII PLANTE 
Camomille (cod 8056) 
Ceai de musetel. Cultivat in zonele temperate ale Europei, florile sale sunt recoltate din iunie pana in septembrie. Infuzia poarta note de 
lamaie si o nota amara asemanatoare cu cea de cicoare, oferind o experienta de lunga durata. Timp de infuzie: 2/4 minute. 

 
Menthe Poivree (cod 5681) 
Ceai de menta. O planta erbacee din Orientul Mijlociu, menta se recolteaza in timpul verii, inainte de a inflori. Cunoscuta pentru aroma sa 
puternica (mentol), aceasta infuzie este foarte apreciata. Timp de infuzie: 6 minute 
 

INFUZII FRUCTE 
Nuit d’ete (cod 7914)   
Amestec de hibiscus, bucati de mar si coaja de maces. Gust de capsuna si frisca. Timp de infuzie: 4 minute 

 
Provence (cod 7915)   
Amestec de hibiscus, bucati de mar si coaja de macese si portocala, galbenele. Gust de caisa si piersica. Timp de infuzie: 4 minute 

 
Samba (cod 7917)    
Amestec de hibiscus, bucati de mar, coaja de macese si portocala, albastrea si galbenele. Gust de mango si fructe exotice. Timp de 
infuzie: 4 minute 
 



RONNEFELDT 

Toate sortimentele de ceai Ronnefeldt sunt premium, compania 
acordand o grija deosebita modului de prelucrare si ambalare a 
ceaiului. Se lucreaza mult manual, acesta fiind motivul pentru care 
ceaiul Ronnfeldt este recunoscut si apreciat pentru aroma sa 
exclusiva, delicata.  
  
Nu conteaza unde anume serviti ceaiul, la micul dejun, in cafenele, 
baruri si restaurante, in cadrul conferintelor, sau a intalnirilor 
organizate; in oricare din aceste momente puteti savura un ceai 
Ronnefeld, plin de arome, special creat pentru dvs de catre 
specialistii celei mai vechi case de ceai din lume, recunoscuti pentru 
profesionalismul si creativitatea lor.   
  
1823, Johann – Tobias Ronnefeldt, fondatorul companiei, dedicat 
ceaiului cu inima si sufletul; iar astazi, compania continua traditie, 
cu inima si sufletul...  
 
 
 
 



RONNEFELDT LeafCup® 

Ceai de calitatea superioara, gata portionat, ambalat individual.  

 

Pliculete sunt realizate din fibre naturale, ecologice, ce permit desfacerea rapida si completa a 
frunzelor de ceai in momentul prepararii.    

 

Toate sortimentele RONNEFELDT LeafCup® se comercializeaza in cutii ce contin 15 pliculete.  

 



RONNEFELDT LeafCup® 
CEAI NEGRU  
BIO Darjeeling* Summer Gold 
Acest ceai, cules vara, are o eleganţă florală şi o aromă delicioasă, bine balansată. Ceai negru Indian  
de productie organică. Timp de infuzie 3 – 4 minute. 

English Breakfast 
Un ceai delicat din Ceylon cu aromă inconfundabilă; un amestec „plin de viaţă”, strălucitor. Timp de  
infuzie 3 – 4 minute. 

Earl Grey  
Un amestec de ceai Darjeeling, recoltat toamna, cu aromă răcoritoare de citrice bergamote. Timp de 
infuzie 3 – 4 minute. 

Oriental Oolong  
Un amestec de ceai Oolong şi fruct de lulo, cu o aromă suculentă de căpşuni şi ananas şi cu uşoare  
urme de curmale. Timp de infuzie 3 /4 minute 

 INFUZII PLANTE 
Refreshing Mint  
Aromă tipică de mentă; un amestec al cărui prospeţime este dată de cele două ingredinte menta şi 
lămâiţa. Timp de infuzie 5 – 8 min. 

Fruity Camomile  
Un amestec delicios, hrănitor, a carui dulceaţă este dată de petalele de portocal. Timp de infuzie  
5 – 8 min. 



RONNEFELDT LeafCup® 
Verveine  
O infuzie de verbena răcoritoare cu note delicate de lămâie. Timp de infuzie 5 – 8 min. 

Bergkrauter  
O infuzie de plante, proaspătă, cu aromă de lămâie, ce conţine anason, coriandru, cimbru, pătlagină, 
mentă, coada şoricelului, flori de gălbenele. Ingrediente de producţie organică. Timp de infuzie 8 – 
10 min. 

 
INFUZII FRUCTE 
Sweet Berries  
O infuzie de fructe de pădure revigorantă, cu hibiscus, bucăţi de mere, suc de măceşe, frunze de mur 
dulce, coajă de portocală şi petale de trandafir cu aroma intensă de căpşuni şi zmeură. Timp de 
infuzie 8 – 10 min. 

BIO Lemon Fresh  
O infuzie delicioasă, răcoritoare cu bucăţi de măr, rădăcina de cicoare prăjită, lămâiţă, coajă de 
lămâie şi cu aromă de lămâie. Ingrediente de producţie organică. Timp de infuzie 8 – 10 min. 

Winter Harmony 
Un amestec delicios, răcoritor, bine balansat, cu gust de migdală şi scorţişoară. Amestecul conţine 
hibiscus, bucăţi de măr, suc de măceşe, bucăţi de migdale, frunze de mur dulce, bucăţi de zmeură, 
bucăţi de scorţişoară, coajă de portocală, petale de trandafir. Timp de infuzie 8 – 10 min. 

 



RONNEFELDT LeafCup® 
CEAI VERDE 
Green Dragon  
O plăcere rară pentru cunoscătorii de ceai, un amestec în care se simte aciditatea şi prospeţimea 
binecunoscută a ceaiului verde. Timp de infuzie 2 – 3 minute. 

BIO Moroccan Mint  
Renumitul ceai Gundpowder amestecat cu mentă „nana" proaspătă; o specialitate marocană. 
Ingrediente de productie organică. Timp de infuzie 3 – 4 minute. 

Morgentau®  
O compozitie fascinantă de ceai verde Sencha, petale de flori de trandafir, albăstrele şi arome subtile 
de fructe de mango şi lămâie. Timp de infuzie 2 – 3 minute 

Jasmine Gold 
Aromă blândă de petale proaspate de iasomie amestecate cu ceai delicat chinezesc. Timp de infuzie 
2 – 3 minute  
Cream Orange (Rooibos Orange) 
Ceai rooibos din Africa de Sud cu o aroma cremoasă şi delicată de vanilie şi gust de portocale 
coapte. Timp de infuzie 5 – 8 min. 

 CEAI ALB 
Fruity White  
Un amestec fructat, răcoritor, strălucitor, un amestec de succes ce combină dulceaţa perelor cu note 
de piersici coapte. Ingrediente de producţie organică. Timp de infuzie 2 – 3 min. 

 

 



Ronnefeldt Teavelope® 
Pliculetul de ceai este ambalat individual intr-un material prietenos mediului; este sigilat pentru a 
pastra aroma si parfumul in interior si a-l feri de umiditatea din exterior.  
 Toate varietatile de ceai isi pastreaza in permanenta calitatea, consistenta si rafinamentul. Hartia 
de filtru, usor poroasa, permite acoperirea in totalitate a frunzelor de ceai in momentul 
prepararii.  
 
Toate sortimentele RONNEFELDT Teavelope® se comercializeaza in cutii ce contin 25 pliculete.  

 



Ronnefeldt Teavelope® 
CEAI NEGRU 
BIO Darjeeling  
Un ceai delicios, de vară, din zonele muntoase din Himalaya, cu o aromă florală bogată, matură. Timp de 
infuzie 3–4 min. 

English Breakfast 
Un ceai foarte negru, tipic din Ceylon, cu aroma acidă, uşor florală, din partea de est a insulei. Timp de infuzie 
3 – 4 min. 

Earl Grey  
Ceai negru valoros, un amestec cu aromă răcoritoare, puternică, intensă, de citrice bergamote. Timp de infuzie 
3 – 4 min.  
INFUZII FRUCTE 
Red Berries  
Parfumul dulce, de fructe de pădure coapte conferă acestui amestec o aromă valoroasă de fructe pe care doar 
o vară însorită o poate da. Timp de infuzie 8 – 10 min. 
Lemon Sky®  
O explozie de fructe şi plante proaspete: măr, frunze de mur dulce, rădăcina de cicoare prăjită, suc de măceşe, 
lămâiţă, coajă de lamaie; un amestec „plin de viată”, răcoritor. Timp de infuzie 8 – 10 min 

 CEAI FARA TEINA  
Deca�einated 
Un ceai „plin de viaţă”, decofeinizat, uşor, foarte plăcut ca şi gust şi plin de arome. Timp de infuzie 3 – 4 min. 

. 

 



Ronnefeldt Teavelope® 

CEAI VERDE 

BIO Classic Green 

Bucuraţi-vă de acest ceai verde clasic, delicios, cu note proaspete, uşor acidulate, contopit cu o dulceaţă subtilă. 
Ingrediente de producţie organică. Timp de infuzie 2 – 3 min. 

Jasmine 

Un amestec de ceai chinezesc, recoltat în timpul verii, cu petale de iasomie; un parfum difuz de iasomie. Timp de 
infuzie 2 – 3 min. 

Peppermint 

O infuzie de plante de relaxare, uşor de băut, plină de prospeţime, cu mentol natural. Timp de infuzie 5 – 8 min. 

Camomile  

O infuzie de plante de relaxare, liniştitoare, uşor astringentă, cu aromă de muşeţel. Timp de infuzie 5 – 8 min. 

Silver Lime Blossom 

Flori delicate de tei argintiu cu dulceaţă uşoară şi cremoasă de miere; un amestec relaxant, şi aromat cu uleiuri 
esenţiale. Timp de infuzie 5 – 8 min. 

Verbena 

O infuzie de plante neobişnuită cu multe uleiuri esenţiale şi cu gust fin de lămâie. Timp de infuzie 5 – 8 min. 

 

Rooibos Vanilla 

Vanilia dulce şi cremoasă accentueaza aroma bogată a acestei infuzii de plante din Africa de Sud. Timp de infuzie 5 
– 8 min. 

Winterdream® 

Ceai Rooibos bogat cu o puternică aroma de condimente de iarnă, caramel cremos şi portocale. Amestecul 
conţine rooibos, frunze de mur dulce, arome, bucăţi de scorţişoară, coajă de portocală, cuişoare. Timp de infuzie  

5 – 8 min 



Materiale Promotionale 

Cod PBD Denumire Produs PBD UM Tip Material  Gramaj 
U.M ./ Bax 

5536 Display capsule ITACA buc   1 

4893 Trolley ITACA buc 1 

2440 Pahare plastic illy Cappuccino (vending) buc   3000 

I0001049 Pahare plastic MITACA 80ml (50 buc / set) set 50 4200 

B1896 Pahar Take Away 4 oz. buc Carton 120 ml 50 

5746 Capac Pahar Take Away 4 oz. buc Plastic   100 

2701 Ceasca Espresso fara farfurie buc Portelan 60 ml 12 

27041 Ceasca Espresso lung fara farfurie buc Portelan 90 ml 12 

1026 Palete buc Plastic   50 

F960100 Palete pt vending D90 buc Plastic   100 

9928 Servetele logo illy buc Hartie   500 

2707 illy farfurie universala buc Portelan   12 



Materiale promotionale 

Cod PBD Denumire Produs PBD Tip Material  Gramaj U.M./ Bax 

360 Infuzor, Ronnefeldt portelan 400 ml 6 

99110 Ceasca cu farfurie, Ronnefeldt  portelan 150 ml 6 

400 Sita infuzor, Ronnefeldt plastic + inox pt infuzor 400 ml 1 

33 Farfurie de sticla, Ronnefeldt  sticla n/a 6 

34 Pahar de sticla cu logo, Ronnefeldt sticla 300 ml 6 

320 Filtru hartie, 100 buc hartie n/a 1 
9061 Sita infuzor negru, Ronnefeldt plastic + inox pt pahar 1 

1464 Ceasca Dammann cu farfurie  portelan 300 ml 6 
1466 Infuzor Dammann fara filtru portelan 500 ml 6 


