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ASORTYMENT 
DODATKOWY 

TCHIBO COFFEE 
SERVICE POLSKA

Nasze rozwiązania kawowe dla biznesu.



81037 Coffee Instant
Kawa w stickach 500 x 1,8 g

81041 Coffee Instant bezkofeinowa
Kawa w stickach 500 x1,8 g

COFFEE INSTANT

BEZKOFEINOWA 100%

ARABIKA INTENSYWNOŚĆ

COFFEE INSTANT
100% ARABIKA 

INTENSYWNOŚĆ

SZYBKIE I ŁATWE 
PRZYGOTOWANIE

TCHIBO BEZKOFEINOWANA

Wyselekcjonowane ziarna, z których 

powstaje nasza bezkofeinowa kawa 

rozpuszczalna są prawie całkowicie 

pozbawione gorzkich substancji i 

indywidualnie palone. W ten sposób 

powstaje nasza bezkofeinowa kawa 

o łagodnym charakterze.

436,25 zł netto (dla 250g)
208,00 zł netto (dla 1,8g) 234,00 zł netto

80524 Coffee Instant
Kawa w stickach 10 x 250 g



476714 Tchibo Exclusive
Kawa rozpuszczalna 6 x 200g

TCHIBO ZNANE I LUBIANE

476736 Tchibo Family
Kawa rozpuszczalna 6 x 200g

476776 Tchibo Gold Selection
Kawa rozpuszczalna 6 x 200g

479491 Tchibo Black&White
Kawa rozpuszczalna 6 x 200g

Kawa o mocnym, 
pełnym smaku 
z wyraźnie wyczuwalną 
nutką goryczki. 

Kawa stworzona 
z najlepszych ziaren 
Arabiki z dodatkiem 
wyrazistych ziaren 

Robusty. 

Kawa o bogatym smaku 
i intensywnym aromacie, 

teraz z wyjątkowo 
aksamitną pianką –

stworzoną z myślą o Tobie. 

To idealna kawa, którą 
można się delektować 

zarówno w czarnej 
klasycznej postaci,

jak i z mlekiem. Harmonia 
smaku i aromatu.

Exclusive Family Gold Selection Black & White
184,43 zł netto 122,90 zł netto 125,40 zł netto 174,49 zł netto



ZAWSZE TEN SAM 
POWTARZALNY SMAK

483508    Cafissimo  Cafè Crema  Rich Aroma 
INTENSYWNOŚĆ 

464522   Cafissimo Espresso Intense Aroma 464512 Cafissimo Cafè Crema Fine Aroma

●●●○○○

464518  Cafissimo Espresso Elegant Aroma

●●●●○○

●●●●●○

●●●●○○

Praktyczna, zbilansowana i niewyobrażalnie smaczna kawa Cafissimo, która otwiera przed Tobą cały świat smaków.

ra.org

INTENSYWNOŚĆ INTENSYWNOŚĆ 

INTENSYWNOŚĆ 

94,68 zł netto 8x10 kapsułek

94,68 zł netto 8x10 kapsułek

94,68 zł netto

94,68 zł netto

8x10 kapsułek

8x10 kapsułek



Herbatniki „SERDUSZKA”
Kruche ciasteczka o pysznym maślanym smaku. Każde ciasteczko pakowane 
jest oddzielnie, dlatego doskonale nadają się na spotkania w firmie czy jako 
gratis do sprzedawanej klientom kawy.

484587 Herbatniki maślane 150 x 7 g 

SŁODKIE 
PRZEKĄSKI

71,50 zł netto

Migdały Piacetto w kakao
Wyborny migdał oprószony w kakao. 
Każdy migdał zapakowany jest osobno. 
Znakomity, słodki dodatek do kawy

405809 Migdały w kakao , 400 szt. w 
opakowaniu

89,85 zł netto

PRODUKT 
MIESIĄCA



DODATKI

Cukier w stickach z logo Piacetto

Uzupełnij swoją ofertę kawową Piacetto o paluszki (4 g) z klasycznym białym lub brązowym cukrem 
z subtelnymi nutami karmelu. 1000 x 4g

Cukier & mleczko z logo Tchibo
403403 Tchibo skondensowane mleczko do kawy (7.5%) 240 x 7,5g
81708    Porcjowany cukier biały 4g 1000 x 4g

33,95 zł netto (mleczko)

53,24 zł netto (cukier)

405616 Cukier brązowy Piacetto

57,80 zł netto (brązowy)

Cukier biały Piacetto405615

53,24 zł netto (biały)



Tchibo to więcej niż wspaniała kawa. Mamy wszystkie 
akcesoria potrzebne do biurowych przerw na kawę 
i chwil przyjemności w kawiarniach i restauracjach. Nasza 
oferta premium obejmuje eleganckie, nowoczesne naczynia, 
trwałe szklanki i kubki to go.

PERFEKCYJNE 
SERWOWANIA



Espresso 

517893
(6 szt., 85 ml*)

Filiżanka mała
517892
(6 szt., 225 ml*)

Filiżanka średnia
517891
(6 szt., 335 ml*)

Filiżanka duża
517890
(6 szt., 520 ml*)

* Ilości napełnienia odnoszą się do wysokości krawędzi
kubka

517193 Latte Macchiato szklanka mała (12 szt., 270 ml)
517194 Latte Macchiato szklanka średnia (12 szt., 355 ml)
517192 Latte Macchiato szklanka duża (12 szt., 473 ml)

Szklanka Latte Macchiato

Spodki
517894 Tchibo Spodek uniwersalny (6 pcs.)
517895 Tchibo Spodek Espresso (6 pcs.)

Spodek uniwersalny

FILIŻANKI TCHIBO
Uniwersalne zastosowanie do kawy, gorących i zimnych napojów.

35,29 zł netto 49,01 zł netto 62,07 zł netto 105,20 zł netto

33,98 zł netto 39,20 zł netto

109,77 zł netto 146,37 zł netto 214,31 zł netto



PIACETTO —  DOSKONAŁE WŁOSKIE DOŚWIADCZENIE
PROFESJONALNY SERWIS

Indywidualne wzornictwo i typowo włoskie cechy jakości dla doskonałej 
caffè: grube filiżanki o kształcie specjalnie zaprojektowanym, aby osiągnąć 
optymalną temperaturę caffè i dużą ilość pianki.

Dostępne jako filiżanki do espresso, cappuccino, caffè crema, caffè latte 
Uzupełnione spodkami w zaledwie 3 rozmiarach, aby zminimalizować 
złożoność zestawu.

FILIŻANKI PIACETTO.

PIACETTO ESPRESSO filiżanka, 6 x 70 ML* 36,33 zł netto
PIACETTO ESPRESSO spodek 6 szt.  33,28 zł netto
PIACETTO CAPPUCCINO filiżanka, 6 x 170 ML* 46,59 zł netto
PIACETTO CAPPUCCINO spodek 6 szt. 43,26 zł netto
PIACETTO CAFFÈ LATTE filiżanka, 6 x 340 ML* 54,57 zł netto
PIACETTO CAFFÈ LATTE spodek 6 szt. 48,59 zł netto
PIACETTO CAFFÈ LATTE szklanka 400 ML 6 szt. 61,90 zł netto



Jednorazowy
Kubek na wynos „Coffee to go” 
Piacetto

Wieczka do kubków
100 sztuk w rękawie

473622 Wieczko d o  k u b k a 100 ml
912342 Wieczko d o  k u b k a 200 ml 
459183 Wieczko d o  k u b k a 300 ml

Jednorazowy
Kubek na wynos, idealny
Tchibo Simply Enjoy

WYKONANE Z MATERIAŁÓW 
Z CERTYFIKATEM PEFC (PEFC/32-31-016)

MUST-HAVE:
KUBKI TO GO
Obecnie coraz częściej delektujemy się kawą w biegu. Dzięki naszemu portfelowi 
artykułów na wynos możesz doskonale zaspokoić popyt na nie.

473621 Tchibo  Simply Enjoy (100 ml) 50 szt. w rękawie 7,12 zł netto
520958 Tchibo  Simply Enjoy (200 ml) 1000 szt. w rękawie 164, 91 zł netto
473620 Tchibo  Simply Enjoy (300 ml) 50 szt. w rękawie 13,31 zł netto

525424 Piacetto (100 ml) 50 szt. w rękawie
525428 Piacetto (200 ml) 50 szt. w rękawie
525433 Piacetto (300 ml) 100 szt. w rękawie

Mieszadełka do kawy

473858 Drewniane mieszadełka 
(długość 14 cm) w podajniku 
(2.000 szt.)

Materiał z certyfikatem PEFC
powłoka polietylenowa 
pochodzenia biologicznego, 
wykonana w 100% z 
surowców odnawialnych.

7,99 zł netto

9,39 zł netto

29,27 zł netto

10,47 zł netto

11,48 zł netto

13,30 zł netto

36,32 zł netto



HERBATY PREMIUM DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Daj swoim pracownikom, gościom i klientom szansę na relaksującą

przerwę od codziennej rutyny dzięki herbatom Pure Tea Selection:

• Szeroka gama herbat czarnych, zielonych, owocowych

i ziołowych

• Herbaty o certyfikowanej jakości ekologicznej

• Eleganckie opakowania

• Zrównoważone opakowania: kartony i etykiety papierowe

z certyfikatem FSC; Plastikowe koperty w 100% nadające się do

recyklingu;

Pure Tea Selection: wysokiej jakości naturalne herbaty, które

zaspokoją gusta nowoczesnych miłośników herbaty.

CIESZ SIĘ 
CHWILĄ!



KLASYCZNE I 
INTRYGUJĄCE

KLASYCZNA
Organiczna mieszanka czarnej 

herbaty Assam gwarantuje energię 
od poranku nawet do późnego 

popołudnia.

509956 Klasyczna 25 x 2,5g

DARJEELING
Wyśmienita herbata Darjeeling 

ma piękny kwiatowy aromat 
i jest doskonałym wyborem 

od śniadania do kolacji.

509954 Darjeeling 25 x 2,5g

EARL GREY
Czarna herbata z subtelną owocową 

nutą, wyrafinowanym aromatem 
bergamotki, skórką pomarańczy

i płatkami bławatka. 

509952 Earl Grey 25 x 2 g

Nasze intensywnie aromatyzowane czarne 
herbaty pochodzą z najsłynniejszych 
ogrodów herbacianych Azji.

NATURALNE I 
ORZEŹWIAJĄCE
Do aromatycznych, częściowo certyfikowanych 
organicznych herbat ziołowych dodawane 
są naturalne i świeżo zbierane korzenie, liście, 
kwiaty i nasiona, 

MIĘTA
Pochodząca z ekskluzywnych 

ogrodów ziołowych mięta orzeźwia 
łagodnym mentolowym smakiem 

nawet w upalne dni.

509822 Mięta 25 x 1,75 g

RUMIANEK
Organiczny napar ziołowy z całych 

kwiatów rumianku. Zapewnia 
odprężenie ciała i wspomaga 

procesy trawienne.

509820 Rumianek 20 x 1,6 g

ROOIBOS 
Naturalnie wolna od kofeiny herbatka, 

z delikatnymi aromatami karmelu 
i pomarańczy zaprasza w podróż 

do słonecznej Afryki o każdej porze dnia.

509948 Rooibos 25 x 3 g

ZIOŁA POLNE
Harmonijne połączenie 

dzikich polnych ziół 

i kawałków dojrzałych 
owoców. Delektuj się 

orzeźwiającą ziołową 

mieszanką.
509946 Zioła Polne 25 x 2,5 g

19,11 zł netto 22,04 zł netto 19,11 zł netto

19,11 zł netto 19,11 zł netto 22.04 zł netto19,11 zł netto



Zielona herbata to jeden z najpopularniejszych 
gorących napojów na całym świecie. Dzięki naszym 
wyśmienitym odmianom z Azji, każda filiżanka staje 
się małą ceremonią.

SENCHA
Smaki ekologicznej zielonej herbaty 

Sencha bez dodatku sztucznych 
aromatów zabiorą Cię w naturalnie 

aromatyczną podróż do Chin.
509966 Sencha 25 x 1,8 g

ZIELONA 
Zielona herbata z dodatkiem 

mirtu cytrynowego urzeka 
świeżością i orzeźwia od rana 

do wieczora.
509968 Zielona 25 x 2 g

OWOCOWE 
I PEŁNE ENERGII  
Nasze herbatki owocowe zawdzięczają swój 
orzeźwiający smak szerokiej gamie owocowych 
mieszanek. Każda z nich ma swoją własną, 
zaskakującą nutę.

ELEGANCKIE I 
AROMATYCZNE

HIBISKUS-MALINA
Pyszna herbatka hibiskusowo-

malinowa o przepięknej czerwonej 
barwie pozwoli ci odciąć się od 

rutyny dnia codziennego. 
509962 Hibiskus-Malina 25 x 3 g

JABŁKO – GRUSZKA
Herbatka  owocowa z dojrzałych 
jabłek, aromatycznych gruszek 

oraz słodkiej papai smakuje 
jak orzeźwiająca sałatka owocowa.
509964 Jabłko-Gruszka 25 x 3,5 g

OWOCE LEŚNE
Herbatka powstała z połączenia 

czerwonych i niebieskich owoców leśnych 
Doskonała, gdy chcesz  się odprężyć 

i zrelaksować.
509958 Owoce leśne 25 x 3,5 g

KURKUMA -
POMARAŃCZA

Herbatka owocowa z pikantną 
kurkumą i słodką pomarańczą 
sprawia, że każdy dzień staje 

się barwny i ciekawy.
509960 Kurkuma-Pomarańcza 

25 x 3,5 g

19,11 zł netto 19,11 zł netto

19,11 zł netto 22,04 zł netto 22,04 zł netto22,04 zł netto



SZKLANKA DO HERBATY
& SPODEK, 400 ML

512411 Szklanka do herbaty z wysokiej 
jakości, żaroodpornego szkła 
borokrzemianowego. 6 szt.

Goście i personel uwielbiają nowoczesne wzornictwo i przemyślane detale 

naszych naczyń do serwowania herbaty PURE.

ELEGANCKIE I PRAKTYCZNE

74,54 zł netto



PO PROSTU 
DOBRA 
HERBATA
Wszyscy potrzebujemy wytchnienia od codziennych 
wyzwań, chociaż na chwilę. Takie momenty nas 
równoważą i dodają energii. Milionom ludzi na całym 
świecie te chwile kojarzą się z filiżanką herbaty. Nic 
ekstrawaganckiego, ale pełnego smaku. Sir Henry 
troszczy się właśnie o ten czas.

Nowe, zrównoważone opakowania w atrakcyjnej 
cenie:
• Opakowanie zewnętrzne: tektura z certyfikatem

FSC

• Pudełko składane: tektura spożywcza z
certyfikatem FSC

• Saszetka: Niepowlekany papier, bez aluminiowej
wyściółki

• Torebka na herbatę i sznurek: Dwukomorowa
torebka wykonana
z kompozytu tekstylnego banana (abacá)
i włókien celulozowych z drewna. Nadaje się
recyklingu w odpadach organicznych
i kompoście domowym

• Etykietka na herbatę: papier



CLASSIC
Mieszanka intensywnych czarnych 
herbat – pełna i zrównoważona.
524805 25 x 2g

EARL GREY
Wyselekcjonowana czarna herbata 
z typową nutą bergamotki.
524811 25 x 1,75g

KLASYCZNA ZIELONA I ROIBOOS

GREEN TEA
Rewitalizująca zielona herbata 
w najczystszej postaci. 
524803 25 x 1,75g

ROOIBOS
Bezkofeinowa, z karmelową nutą 
– smakuje na ciepło i na zimno
524808 25 x 2,2g

ORZEŹWIAJĄCE CZARNE HERBATY

PEPPERMINT
100% aromatyczna mięta 
pieprzowa, pobudza i orzeźwia
524807 25 x 2,25g

HERBATKA OWOCOWA 
CZERWONA
W 100% naturalna herbata z 
wyselekcjonowanych aromatycznych 
owoców, z lekko kwaskowatą, cierpką 
nutą owocową.
524809 25 x 2,25g

HERBATKI OWOCOWE

HERBATKA 
OWOCOWA ŻÓŁTA
Zbilansowana mieszanka 
owocowa wzbogacona o świeży 
smak jabłek, cytryn i miodu.
25 x 2,25g

HERBATKA MIĘTOWA

9,06 zł netto7,59 zł netto

9,06 zł netto 9,06 zł netto

9,06 zł netto 9,06 zł netto

9,06 zł netto



IDEALNY SPOSÓB NA PREZENTOWANIE I SERWOWANIE

Sir Henry dzbanek z filiżanką i spodkiem -
524076  3-częściowy zestaw do parzenia herbaty

64,99 zł netto

dzbanek

filiżanka

spodek



PYSZNA 
RÓŻNORODNOŚĆ 
OD TCHIBO
Uzupełnij ofertę gorących napojów o PURE Fine Selection.

Udoskonal swoje kawowe specjały pysznymi dodatkami do 
cappuccino i zachwyć swoich gości szeroką gamą różnych 
specjałów kakaowych.

Kluczowe korzyści:
Pyszny mleczny smak i łatwa obsługa dzięki toppingom do kawy –
dostępne również bez laktozy

Kakaowe specjały i popularne napoje dla nowych grup docelowych 

Wykonane z najwyższej jakości i najświeższych składników

Wszystkie produkty są idealne do użytku maszynowego, 
gwarantując niezmiennie doskonałą jakość filiżanek

Dla rentownego biznesu, zadowolonych gości i zmotywowanego 
personelu.



• Delikatny i kremowy
• 14% zawartość kakao
• Dostępne również jako praktyczne

pałeczki na jedną porcję
• Rekomendowany do użycia w

ekspresach do kawy.

81964 Finesse 1000g
475947 Finesse 75 x 25g

PURE FINE SELECTION 
Finesse napój kakaowy

29,68 zł netto

84,84 zł netto



KREMOWE SPECJAŁY KAWOWE
Kremowe toppingi dla uzyskania mlecznej 
pianki - proste, higieniczne, pyszne.

• Doskonała alternatywa dla mleka naturalnego
• Pozwala uzyskać doskonałe kawy mleczne

• Nadaje się do ekspresów
i vendingu

80314 Topping bez laktozy 6 x 1000g

• Pyszny smak mleka
• Wysoka wydajność

• Idealna crema

• Nadaje się do ekspresów i vendingu

81359 Cappuccino topping 10 x 1000g

PURE FINE SELECTION 
Topping bez laktozy

PURE FINE SELECTION 
Cappuccino topping

147,71 zł netto 307,89 zł netto



Uszlachetnij kawowe specjały w swojej kawiarni, restauracji lub bistro syropem 
kawowym DaVinci i zaoferuj swoim gościom szeroki wachlarz doznań 
smakowych.UDOSKONAL 

SPECJAŁY 
KAWOWE

CARAMEL
488444 DaVinci Karmel syrop 1l

VANILLA
488466 DaVinci Wanilia syrop 1l

HAZELNUT
488450 DaVinci Orzech laskowy
syrop 1l

51,37 zł netto

51,37 zł netto

51,37 zł netto
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