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Pod značkou CANDOLA - Vášeň pro stolování 
- najdete záruku nejvyšší kvality a více než 20 let 
zkušeností. Po nemalém úspěchu s kouzelnými 
ubrusy a bezpečnými olejovými lampami, jsme 
sestavili portfolio produktů s velmi ojedinělými 

vlastnostmi, které uživatelům šetří náklady na provoz 
a údržbu. Na zastoupené značky máme výhradní 
zastoupení a distribuci pro Český a Slovenský trh.

Jsme vyhledávanými partnery při řešení zakázek 
šitých na míru v oblasti gastronomie.

Nabízíme široké portfolio unikátního porcelánu, 
designových lamp, nešpinivých látek, skla, příborů, 

šafingů, vybavení profesionálních kuchyní.

Zakládáme si na individuálním přístupu, protože si 
uvědomujeme, že každý náš zákazník je jedinečný. 

Naším cílem je uspokojovat potřebu jak profesionálů
z oblasti nejvyšší gastronomie, tak ostatních 

zákazníků náročných zejména na kvalitu
a hospodárnost.

Naše výrobky mají nápaditý design, který se snoubí
s funkčností a kvalitou.

Velký výběr kvalitních produktů, individuální přístup 
a spokojený zákazník jsou filosofií společnosti

a značky CANDOLA.

O nás



100% Made in Italy
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KOUZELNÉ
LÁTKY

MAGIC

LINEN

STEJNÉ
VLASTNOSTI

U VŠECH
UŠITÝCH
VÝROBKŮ

brusy a výrobky z látek 
CANDOLA MAGIC LINEN 
jsou vyrobeny ze 100% 

polyesteru ze speciálně upravených 
vláken. Látky tak doslova získaly 
kouzelné vlastnosti, které je chrání 
před ušpiněním. 

Látky je možné prát v běžné pračce, 
sušit v sušičce, žehlit a mandlovat.

Jsou vhodné na:
 ubrusy
 potahy
 rautové sukně
 zástěry pro personál
 prostírání 

… vše ostatní Vám ušijeme na míru.

U



Nejedná se o povrchovou úpravu 
jakou je například teflon, který 

se po několika málo praních 
z povrchu látky odstraní. 

Naopak. Látky CANDOLA mají 
dlouholetou životnost. Praním

a žehlením se jedinečné vlastnosti 
látek podporují. Ani po mnoha 
praních neztrácejí barvu a tvar.



zázračné
LAMPičky

MIRACLE

LAMP

záručeně
bezpečné

při pádu
samy zhasnou

ypadá stejně jako svíčka, ale 
vydrží několikanásobně déle. 
Do lampiček se vkládá speciální 

jednorázová kartuše naplněná ryze 
přírodním minerálním olejem, která 
umožňuje, aby lampa hořela čistě, 
bez zápachu a bez škodlivých vlivů.

Náplně  hoří až 120 hodin dle typu 
lampy a náplně. Lampičky jsou určeny 
do exteriéru i interiérů. Jako jediné 
mají bezpečnostní atest na používání 
v uzavřených prostorách nadnárodních 
hotelových řetězců. 

Jsou naprosto bezpečné – při pádu 
okamžitě zhasnou. Pro použití na 
letních zahrádkách je vhodná náplň 
odpuzující hmyz – Mosquito Stop, 
která pomáhá rychle a účinně od 
nepříjemného hmyzu. Její funkčnost 
je ověřena a certifikována Švýcarským 
institutem tropických vlivů. Hořením 
nevznikají žádné škodliviny ani 
alergeny.

V



45 typů
více než 200 

variací

cylindry
v mnoha
barvách



velmi
odolný 
profesionální 

porcelán

ítejte ve světě kvalitního porcelánu společnosti RAK Porcelain.
RAK Porcelain je součástí společnosti RAK Ceramics.

Od založení v roce 1991 se společnost díky úspěšné kombinaci profesionálních
zkušeností  a kreativitě včlenila nemající sobě rovným know how
mezi vedoucí pozice v keramickém průmyslu. Inspirována know how
a zkušenostmi mateřské společnosti, se společnost RAK Porcelain rozhodla 
prosadit zopakováním tohoto úspěchu také v nabídce vysoce kvalitních výrobků 
pro hotelový průmysl. Jeho celosvětový přístup je příkladem pro mnoho 
současných firem. Výrobní závod pokrývá plochu 60 000 m2 a chlubí se roční 
kapacitou 15 000 000 ks výrobků navržených pro hotelový průmysl.

V



50 bílých a barevných
vzájemně 

kombinovatelných 
kolekcí

nápaditý, přitom 
klidný design uspokojí 

i nejnáročnější 
kuchaře

nejlepší řešení pro 
náročný gastroprovoz

většina sortimentu 
dostupná

v praze skladem
k okamžitému dodání



• Dno šálku ve tvaru vejce
 pro získání a udržení perfektní pěny

• Silná stěna drží správnou teplotu
 po dlouhou dobu

• Pevný ergonomický podšálek pro snadný úchop

• Odolný živcový porcelán zaručuje dlouhou životnost  

silnostěnný živcový 
porcelán na kávu
s kulatým dnem
pro bohatou pěnu

první
volba
světových

baristů

kuteční znalci vědí, že šálek musí mít správný tvar 
i design (speciálně dno šálku), silnostěnný porcelán 

a odpovídající velikost. Podávat správně espresso 
a cappuccino znamená zachovat aroma, teplotu, pěnu a vůni.

S

100% Made in Italy

VÝHRADNÍ
ZASTOUPENÍ

V ČR I SR!

Admin
Text napsaný psacím strojem



O rovné dno šálku
se káva rozrazí

a kávová pěna pak
rychle zmizí.

Dno ve tvaru vejce
pomůže našlehat

bohatou kávovou pěnu, 
která na kávě
dlouho drží.

O rovné dno šálku
se káva rozrazí

a kávová pěna pak
rychle zmizí.

Dno ve tvaru vejce
pomůže našlehat

bohatou kávovou pěnu, 
která na kávě
dlouho drží.



ogujeme porcelán vtavnou glazurní barvou. Používáme stejnou technologii jako v továrně na porcelán/sklo. 
Používaná barva je hygienicky nezávadná, odolná kyselinám z jídla i chemikáliím v myčkách, je teplotně 
odolná a barevně stálá.  Porcelán opatřený logem se vypaluje v peci na 860°C - 1140°C.

Původní glazura měkne a nová barva se do ní vpije - vtaví. Po vychladnutí je původní glazura pevně spojena
s naneseným logem - LOGO SE NESMÝVÁ. 

L

100% Made in Italy

LOGOVÁNÍ
PORCELÁNU

BAREVNÝ
PORCELÁN

Dostaneme Vás všude!
Umíme logovat vnějšek i vnitřek 
hrníčku, včetně ouška i podšálku.

Buďte kreativní!
Kromě běžného spektra barev 

umíme i zlatou a stříbrnou
(mat, lesk, různé odstíny).



Barevný porcelán
Kromě bílého porcelánu nabízíme i porcelán barevný,

v celé škále provedení a kolekcí.
Máte rádi veselé motivy nebo jste pro luxusní, zlatem protkanou řadu?

U nás si vybere každý!



ZÁŘIVĚ BÍLÝ PORCELÁN
orcelán značky Star Glas se vyrábí 
svědomitě vůči životnímu prostředí
a se zájmem a péčí o každý jednotlivý 

kus. Tvar nádobí je nadčasový a jeho velikost 
odpovídá každodenním nárokům na funkčnost
a možnosti kombinace. 

Pedná se o kombinaci materiálů tak, aby bylo 
dosaženo co nejlepších vlastností, jako je 
tvrdost, pevnost, odolnost vůči nejrůznějším 

kyselinám z jídla a působení chemických 
prostředků používaných na čištění a údržbu nádobí 
v gastroprovozech.

J
PORCELÁNOVÁ KAMENINAvelmi

odolný 
bílý porcelán

velmi
odolnÁ
porcelánová

kamenina





oháry a ostatní nápojové sklo  
„Luxury Crystal“ vyrobené z bezolovnatého 

křišťálového skla Sparkle byly navrženy tak, aby 
splňovaly požadavky na funkčnost při banketech, 
upoutaly pozornost svým jedinečným vzhledem 
během slavnostních hostin a byly tou nejvhodnější 
volbou pro znalce vín. Toto sklo je extrémně pevné, 
odolné vůči nadměrné mechanické zátěži a vůči 
teplotnímu šoku.

P
ČISTÝ

BEZOLOVNATÝ
KŘIŠŤÁL

velmi
odolné

křišťálové
skleničky



Art Deco   

Stiletto

Tumbler

Ellite   

Conic

Style

Dream

Horeca I.

Almonde

Toužíte po vlastním logu na skleničce?
Není nic jednoduššího!

V současné době je důležité najít výraz 
osobitosti a zároveň harmonii
prostoru s doplňky. To je hlavní
faktor, který povyšuje styl
na profesionalitu.

Nabízíme glazurní 
vypalovací tisk a falešné
pískování, díky kterým
zachováte svojí korporátní
identitu do posledního detailu.

Vtiskněte svůj
nezaměnitelný
styl do oblíbených
typů skleniček
a zanechte
dojem.

Logování



„Královská péče, 

           luxusní lesk“

leštičky
pro dokonalý

vzhled

ŠETRNÁ
NÁPLŇ

KOMPOSTOVATELNÁ

LEŠTIČKA
PŘÍBORŮ

Ekologicky šetrné 
náplně ze sterilní 

kukuřičné drti
po použití jednoduše 
hodíte do kompostu!

Uvolněte ruce svých
zaměstnanců pro 

jinou práci ještě dnes.

Osuší a vyleští
3000 ks/hod. 



LEŠTIČKA/SUŠIČKA
SKLENIČEK - STANDARD

Osuší a vyleští až 350 sklenic za hodinu,
bez rizika rozbití a poranění.

Leštička skla Standard je vybavena krátkým 
kartáčem Standard GP552 a nízkým 

fukarem Standard GP553 v odpovídající 
velikosti. Efektivně leští povrch skleniček

z venkovní i vnitřní strany. Dokonale vyleští 
karafy a dekantéry na víno. Pro leštění velmi 

úzkých sklenic jako jsou flétny na sekt,
je vhodné dokoupit

extra úzký kartáč Slim Sekt NI500. 

Leštička skleniček je klíčovým prostředkem 
k dosažení jiskřivého skla v hotelích, 

restauracích, barech i cateringových firmách 
a všude tam, kde je důležitý důraz

na rychlost, čistotu a hygienu.

Výkonný horkovzdušný 
fukar neustále vysouší 
jemné leštící kartáče.

Vyjímatelné leštící hlavy 
lze prát v pračce a snadno 

znovu nainstalovat

Možnost dokoupení 
speciálního úzkého kratáče 
na leštění úzkých sklenic 
na sekt nebo sady vysokých 
kartáčů na leštění
a sušení karaf i z vnitřní 
strany!

Varianta

SUPER
je vybavena dlouhým kartáčem Super GP552-LB
a vysokým fukarem Super GP533LB



leštičky
skleniček

leštičky
příborů

LEŠTIČKY/SUŠIČKY
SKLENIČEK 5 kartáčů

Leštička skla s pěti kartáči je ideální 
pro sušení a leštění všech typů 

skleniček. Sušící systém zaručuje 
maximální hygienu a leští sklo

do křišťálového lesku od šmouh,
skvrn vodního kamene a zbytků 

čistících přípravků.

۰	Jednoduchá na obsluhu
۰	Určená pro všechny typy sklenic
۰	Středový kartáč na úzké sklo
 a flétny na sekt
۰	Osuší a vyleští 350 sklenic za hodinu
۰	Perfektně suší vnější i vnitřní strany  
 skla současně
۰	Šetří fyzickou práci při leštění skla
۰	Eliminuje rozbití  sklenic 
    při ručním leštění
۰	Zaručuje vynikající výsledek i méně  
 zdatným jedincům
۰	Kartáče lze vyprat nebo vyměnit

Varianta

8 kartáčů
výkon 700 ks/hod.



LEŠTIČKA
PŘÍBORŮ GIRL

Základem konstrukce leštiček
na příbory je masivní skříň, do které 
se umístí náplň. Leštící náplň tvoří 

vysoce absorbční produkt - ekologicky 
šetrná namletá sterilní kukuřičná 
drť. Granule jsou vždy suché díky 

termostatem řízenému topnému prvku. 
Náplň zajistí, že se příbory

o sebe netřou a tím se eliminuje jejich 
vzájemné poškození. Samotné leštění 

spočívá v průchodu příborů skrz tuto 
náplň a cirkulační nádrž. Silné
UV záření příbory dezinfikuje.

۰	Šetří provozní náklady a čas
۰	Extrémně nízká spotřeba energie
۰	Okamžitá dostupnost suchých
	 a vyleštěných příborů
۰	Odstraňuje vodní kámen
۰	Výkon 7000 - 8000 ks/h
۰	Odstraňuje bakterie díky výkonné   
 UV lampě

Varianta

Mini
Varianta

Baby
Varianta

Senior
1500 - 2000 ks/hod. 3000 - 4000 ks/hod. 25000 - 27000 ks/hod.



načku Sola založil 
pan M.J. Gerritsen
v roce 1922. 

Po generace je pro většinu 
synonymem nádherných 
příborů ve vynikající
a trvanlivé kvalitě. 

Uplatňuje se ve všech 
různých odvětvích od 
pohostinství přes hotely 
a hotelové společnosti, 
restaurace, letecké 
společnosti, až po výletní 
lodě a další.

V naší nabídce příborů 
máme mnoho různých 
stylů, jak klasické, tak 
moderní designy
v nerezovém provedení 
chromniklové oceli 18/10. 
Dostupné jsou také
v postříbřeném provedení 
a v PVD.

Všechny výrobky zn. SOLA 
jsou dodávány s doživotní 
zárukou na výrobní nebo 
materiální závadu.

Z
příbory
vysoké
kvality

DOŽIVOTNÍ

ZÁRUKA



30
ucelených řad 

+ PVD



PŘÍBORY
MLÝNKY
BUFET

VYSOKÁ
KVALITA

ZPRACOVÁNÍ

říbory holandské firmy Amefa se vyznačují vysokou kvalitou 
zpracování. Moderní design příborů Amefa a jejich inovativní, funkční 
a estetické řešení pomohly získat ocenění Red Dot. Stolujte stylově

se sadou příborů značky Amefa. I designové příbory pořídíte za skvělé ceny!

P



64
ucelených řad 

+ PVD



ová, inovativní řada gastro nábytku. Díky 
praktickému designu, pokročilé technologii 
výroby a maximálně  propracovaným detailům, 

garantujeme spolehlivost a kvalitu i těm nejnáročnějším 
uživatelům všech typů gastronomických zařízení.

N

INOVATIVNÍ

GASTRO
NÁBYTEK

VŠE
PRO

BUFET
A

SERVÍROVÁNÍ



bufetové 
chladící

a ohřevné 
systémy

infra lampy
pro bankety
a kuchyně

mobilní
příborníky

servírovací 
vozíky



doplňky
a

dekorace

pro hotely
restaurace

i bary

řední italský výrobce
na trhu s doplňkovým

a spotřebním sortimentem
pro hotely, restaurace a bary.

Díky 7Oti letům zkušeností je 
společnost připravena vytvářet 
krásu a inovaci u svých výrobků.

Hlavními přednostmi jsou 
výrobky z ekologických, 
kompostovatelných
a odbouratelných materiálů.

P





valitní nerezové nádobí
do všech profesionálních 

provozů  od tradičního italského 
výrobce PADERNO. 
Vhodné pro všechny typy vařičů - 
elektrické, plynové, sklokeramické 
a indukční. Veškeré vybavení pro 
restaurace, hotely i bary, pozvedne
Váš podnik precizním provedením
a kvalitou materiálu.

 

Knejlepší
partner

pro každou

kuchyni

VHODNÉ PRO

VŠECHNY
TYPY

VAŘIČŮ





PERFEKTNÍ
VYBAVENÍ

PRO PERFEKTNÍ

KUCHYNI

VHODNÉ I PRO 

INDUKČNÍ
DESKY!

radice technologie a kvality - to je značka KAPP.  Vysoce kvalitní, robustní hrnce a pánve
z nerezové oceli 18/10 jsou navrženy pro dlouhodobý provoz v tvrdých podmínkách 
profesionálních kuchyní. 

Třívrstvá základna každého produktu se lisuje metodou nárazového spojování za vysokého tlaku, 
který vede k neoddělitelným vrstvám a rovnoměrnému rozložení tepla. Snadno uchopitelné rukojeti
z nerezové oceli jsou připevněné až 10ti body pro nejsilnější výdrž. Vhodné i pro indukční desky
a do myček nádobí. Výrobky KAPP jsou mimořádně robustní, vyzkoušené a testované podle 
nejvyšších standardů. Využitím silných stránek v designu výrobků snoubících se s nadstandardní 
funkčností, poskytujeme jedinečné inovativní řešení pro každého. 

T





okador si vybírá pouze ty nejlepší plantáže na světě. Odrůda Arabica, nejcennější a nejjemnější,
je vybrána z plantáží v tropických oblastech v Kolumbii, Guatemale a Kostarice.
Odrůda Robusta je vybrána z plodin v Africe a Asii. Ochutnávka v místech původu před nástupem

na palubu zaručuje pečlivou kontrolu kvality.  Mistrovské míchání vytváří chuťovou a čichovou rovnováhu 
mezi Arabicou, která dává kávě jemnost, sladkost a krémovost, a Robustou, která dává espressu strukturu
a tělo.

Mitalská
káva

Z NEJLEPŠÍCH

PLANTÁŽÍ

VÝRAZNÁ

CHUŤ





riginální italská káva Trismoka 
v sobě snoubí padesát let 

výzkumu, pečlivého výběru a lásky 
ke kávě. V jedinečné sbírce nejen pro 
kavárny dominuje káva s garantovaným 
původem a důrazem na výběr těch 
nejlepších plantáží i jednotlivých 
kávových zrn. Dokonalý zážitek jistí 
přesná výroba, kde nic není náhoda. 
Takový postup přináší baristům 
jedinečné barvy, vůně i vynikající chuť, 
s nimiž mohou vytvářet z kávy malá 
umělecká díla. 

Oitalská
káva

pro dokonalý

zážitek

dokonalÁ

CHUŤ
praktická

balení





VŠE
POTŘEBNÉ

PRO VAŘENÍ

CERTIFIKÁT
KVALITY
UNI EN ISO 

9001:2000

iroký sortiment výrobků značky Ilsa s tradicí výroby
od roku 1946 se vyznačuje nejvyšší kvalitou a populárním 
italským designem.

V Ilse najdete skvělé hrnce a náčiní do kuchyně, barmanské 
potřeby, příslušenství pro baristy, melaminové nádoby a bufetové 
systémy.

Š





VŠE PRO
DOKONALÉ
stolování

NECHTE
JÍDLO

vyniknout

ykouzlete v mžiku na stole 
neopakovatelnou atmosféru. 
Podtrhněte krásu servírovaného

jídla a nalaďte své zákazníky! Budou
se těšit na každou další návštěvu u vás.
 
FORTESSA TABLEWARESOLUTIONS ™
je integrovaný designér, vývojář a obchodník 
se spotřebitelským stolním nádobím, který 
působí na trhu komerčních potravinových 
služeb po celém světě a má na něm špičkový, 
rychle rostoucí podíl.

Prémiové nádobí Fortessa vyniká v designu, 
trvanlivosti i hodnotě. Výrobky Fortessa, 
které jsou mezinárodně uznávány jako 
standard kvality, jsou vyrobeny
z nejkvalitnějších materiálů, které poskytují 
eleganci a praktičnost v restauracích 
i náročných domácnostech. Tyto odolné 
výrobky s dlouhou životností snižují 
plýtvání.

V





SILNOSTĚNNÉ

SKLO

DEJTE
STOLOVÁNÍ
JISKRU

riginální a inovativní 
produkty jsou vhodné
pro bary, cukrárny, 

cateringy a všechny náročné 
provozy, které hledají příznivou 
cenu a vysokou funkčnost.

O





JEDINEČNÝ

VZHLED

NADČASOVÝ
DESIGN

E COQ zaručuje vysokou kvalitu, pevnost
a odolnost. V kolekci ESTIA se odráží 
motivy živého plamene. Teplý odstín této 

kolekce propůjčuje porcelánu jedinečnou
a nenahraditelnou podobu. Každá položka
této kolekce je jedinečná, což není výjimkou
i v ostatních řadách značky Le Coq.

L





KVALITNÍ
MALÉ

SPOTŘEBIČE

USNADNĚTE

SI ŽIVOT

orecatech se vyznačuje 
širokou škálou produktů

na trhu s malými spotřebiči,
pro přípravu potravin.
Svou kvalitou najde uplatnění
i ve větších provozech.

H





moderní
designové 
bufetové
systémy

servírování

jimž
uhranete

oderní
a funkční 

servírování pokrmů, 
při kterých se tají dech. 
Famózně vypracované 
kolekce pro každý 
styl, či téma večírků, 
cateringů, banketů 
nepostrádají praktická 
řešení.

M

Cuspis
kolekce



DressCoat
kolekce

Classy
kolekce

Somnia
kolekce

Luxor
kolekce

Skyline
kolekce

Squareline
kolekce

Reef
kolekce

Art
de

Buffet

kolekce
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