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AG FOODS GROUP A.S.
Centrum administracyjno-produkcyjne Košikov



Marka AG FOODS osiągnęła liczne sukcesy w Europie. Mamy oddziały 
w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. 
To, co robimy, jest dla nas niezmiernie ważne i nigdy nie ryzykujemy 
dobrego imienia spółki. Dokładnie kontrolujemy jakość surowców, 
wszystkie procesy produkcyjne oraz produkty które ostatecznie trafiają 
do naszych klientów.

Dlaczego my?

• Posiadamy własny zakład produkcyjny
• Dysponujemy własnym działem badawczo-rozwojowym
• Dokładnie przestrzegamy polityki jakości – posiadamy certyfikację IFS
• Mamy własny zespół handlowy i serwisowy
• Nasze produkty dystrybuujemy bez pośredników
• Szerokie portfolio zapewnia nam kompleksowość działania
• Oferujemy masowe rozwiązania idące w parze z niezawodnością
• Naszą wizytówką jest grono zadowolonych klientów oraz partnerów



KAWA



Filiżanka aromatycznej kawy jest niezbędnym elementem dnia większości 
z nas. Oferujemy nie tylko kawę i filiżankę, ale także wsparcie i doradztwo, 
wiedzę jaką kawę wybrać, w czym i jak ją przyrządzić. W naszej ofercie 
znajdziesz odpowiednie rozwiązania dla Ciebie i Twoich Gości.

Produkty w naszym portfolio:

• szeroka oferta kawy ziarnistej
• kawa mielona
• kawa instant
• kawa bezkofeinowa
• kawa zbożowa
• kapsułki





Z radością chcielibyśmy zaprezentować naszą linię kaw - Enzo Bencini. 
We współpracy z renomowanymi włoskimi i czeskimi palarniami 
jesteśmy w stanie przygotować dla Was unikalne mieszanki kaw wraz 
z atrakcyjną porcelaną oraz innymi materiałami promocyjnymi.

Każda kawa jest inna, ale zawsze starannie dobrana pod kątem jakości 
ziarna, smaku i aromatu. 
Enzo to szeroka oferta: od kaw śniadaniowych, przez popołudniowe 
espresso, po wyselekcjonowane kawy z całego świata.



GARIBALDI



Gran Caffè Garibaldi nawiązuje do historii słynnego włoskiego generała 
Giuseppe Garibaldiego, którego nazywano „bohaterem dwojga światów".

I podobnie do jego osoby, tradycyjnie palona włoska kawa Garibaldi 
opiera się na doświadczeniu, połączonym z pasją oraz zastosowaniem 
zaawansowanej technologii. Oferuje doskonałe mieszanki dla wszystkich 
miłośników kawy.

Produkty w naszym portfolio:

• Kapsułki kompatybilne z systemem Dolce Gusto
• Kapsułki kompatybilne z systemem Nespresso
• Kawa ziarnista
• Kawa ziarnista premium
• Kawa mielona



URZĄDZENIA



Który ekspres do kawy będzie dla Ciebie najlepszy aby odpowiadał 
Twoim potrzebom? Chętnie doradzimy w tej materii! 
Oferujemy rozwiązania do kawiarni, restauracji, hoteli, ale także i biur. 
Zapewnimy instalację, pomożemy z ustawieniem, i jeśli to konieczne, 
również naprawimy. 
Wsparcie, doradztwo i serwis na każdym etapie współpracy.

W naszym portfolio:

• Ekspresy kolbowe
• Ekspresy automatyczne
• Młynki
• Akcesoria 



BIANCHI



Automaty napojowe Bianchi typu table top, to rozwiązanie, które znajdzie 
zastosowanie w wielu segmentach: znakomicie sprawdzą się na bufetach 
śniadaniowych, w hotelowym lobby, w biurach, kawiarniach, restauracjach 
czy też na stacjach benzynowych. 
Automatyczne i półautomatyczne modele oferują wydajność na poziomie 
aż 300 filiżanek kawy dziennie. 
Dopasujemy urządzenie do Twoich potrzeb. 

Do wyboru urządzenia:

• na kawę ziarnistą oraz kawę instant
• wersja ze świeżym mlekiem lub ekonomiczne rozwiązanie 
ze stuprocentowym mlekiem w proszku
• podświetlane przyciski lub nowoczesny
panel dotykowy
• możlwość podłączenia do sieci 
lub czerpania wody ze zbiornika
• możliwość zamontowania wrzutu monet 
lub płatności bezgotówkowej



RANCILIO



Profesjonalne włoskie ekspresy kolbowe marki Rancilio, które plasowane 
są przez ekspertów w ścisłej światowej czołówce. 
Dzięki połączeniu niezawodności, designu i innowacyjności zastosowanej 
w urządzeniach, przygotowywanie na nich kawy to za każdym razem 
prawdziwe przeżycie.



AKCESORIA 
DO EKSPRESÓW



Nasza oferta akcesoriów do sporządzania kawy w pełni zaspokoi potrzeby 
każdego doświadczonego baristy. Wszystkie elementy są wysokiej jakości, 
przeznaczone do intensywnego, codziennego użytku 

Oferujemy:

• Pojemniki na fusy
• Szczoteczki do kolby
• Tampery i podkładki
• Dzbanki na mleko
• Filtry do wody
• Fartuchy i zapaski
• Tace do serwowania



HERBATY



®Herbaty Biogena  są dumą naszej własnej produkcji. Nasze nowoczesne  
laboratorium umożliwia nam sporządzanie różnorodnych mieszanek herbat 
spełniające wysokie wymogi naszych klientów, kładąc szczególny nacisk 
na dobór wysokiej jakości surowców. Do wyboru są herbaty klasyczne, 
ziołowe, owocowe oraz wszelkie ich mieszanki, w tym funkcjonalne.

Produkty w naszym portfolio:
• Herbaty sypane premium
• Herbaty porcjowane premium
• Herbaty funkcjonalne
• Herbaty porcjowane
• Herbaty śniadaniowe
• Herbaty do żywienia zbiorowego
• Boxy herbat
• Herbaciane kąpiele SPA



CZEKOLADY
NA GORĄCO



Długie, zimowe wieczory to doskonały czas na relaks z kubkiem gorącej 
czekolady w ręku. Naszym produktem flagowym w tej kategorii, dzięki 
swojej kremowej konsystencji, wyważonemu smakowi oraz wysokiej, 
33% zawartości kakao jest Enzo Bencini Dark Cao Drink. Uzupełniają go
warianty z mleczną i białą czekoladą. 

Ponadto teraz również poza górskimi schroniskami możesz 
spróbować rozgrzewającego specjału na bazie likieru 
- Bombardino - u nas w wersji bezalkoholowej. 

Wszystkie produkty oferujemy także  w wygodnych, 
jednoporcjowych saszetkach.



GORĄCE NAPOJE



Dołącz do swojej oferty gorące napoje i lemoniady na chłodniejsze dni.
Kładziemy ogromny nacisk na jakość mieszanek zawierających miąższ 
owocowy i sok z suszonych owoców.

Produkty w naszym portfolio:

• Mieszanki do przygotowania gorących napojów owocowych
• Koncentraty do przygotowania lemoniad



GRANITY, LODY,
SHAKE I FRAPPE



Niezbędna pozycją podczas słonecznych dni w menu każdej restauracji, 
kawiarni, cukierni czy basenu jest granita lodowa. Orzeźwiający napój 
przyciąga przede wszystkim kolorową kolorystyką dziecięcą klientelę. 
Natomiast niejeden dorosły skusi się na mleczne frappe czy shake.
Ofertę dopełniają nasze mieszanki do przygotowywania lodów.

Produkty w naszym portfolio:

• Granita Agiberia
• Lody Agiberia
• Shake Agiberia Twist
• Enzo Bencini Frappé



NAPOJE CHŁODZĄCE



Lubisz bawić się smakami i próbować nietypowych kombinacji? 
Spróbuj naszej pełnej smaku, orzeźwiającej lemoniady lub owocowych
koncentratów do przygotowania 100% soków 100%. U nas znajdziesz 
go wszystko co potrzebne do przygotowania pełnego menu napojów 
dla swoich Gości.

Produkty w naszym portfolio:

• Koncentraty do przygotowania lemoniad 
z miąższem lub bez
• Koncentraty do przygotowania soków



KONCEPT ŚNIADANIOWY



Śniadanie to podstawa dnia, a dobre śniadanie zawsze ucieszy każdego. 
Zaskocz swoich Gości zróżnicowaną ofertą, którą pomożemy Ci stworzyć, 
a z pewnością wszyscy klienci to docenią.

Produkty w naszym portfolio:

• Urządzenia do serwowania kawy i herbaty
• Herbaty i kawy dedykowane do żywienia zbiorowego
• Owsianki i pudingi do błyskawicznego przygotowania
• Dżemy oraz miody jednoporcjowe
• Płatki śniadaniowe, muesli
• Soki i napoje



KUBKI



Asortyment uzupełniający jest niezbędnym elementem kompletnej oferty 
dla obszaru HoReCa. AG FOODS zwraca na to szczególną uwagę 
ponieważ uważamy, że serwowanie jakościowego napoju w kiepskim 
„opakowaniu“ nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Śledzimy uważnie aktualne trendy oraz przepisy prawa, przez co stale 
uzupełniamy nasze portfolio o nowości.

Produkty w naszym portfolio:

• Kubki papierowe
• Kubki na napoje
• Mieszadełka
• Wieczka



ŚRODKI CZYSTOŚCI



Dostarczamy wysokiej jakości środki czyszczące dedykowane codziennej
pielęgnacji urządzeń, w tym specjalne środki czyszczące do ekspresów 
do kawy. W naszym portfolio znajdują się produkty które poradzą sobie 
w każdej gastronomii. Portfolio uzupełniają środki czystości firmy Cormen 
- od mydeł w płynie, dozowniki i ręczniki papierowe, przez środki czystości 
do wszelkich powierzchni, do profesjonalnych środków do dozowania.



AG FOODS Sp. z o.o.
Międzyrzecze Górne 407

43-392 Międzyrzecze Górne k/Bielska-Białej
tel.: +48 33 815 80 40

www.agfoods.pl


