
Kavárna



110 ml Ø 62 mm
Kelímek na kávu s víčkem

XS

280 ml Ø 80 mm
Kelímek na kávu s víčkem

M

200 ml Ø 73 mm
Kelímek na kávu s víčkem

S

330 ml Ø 80 mm
Kelímek na kávu s víčkem

LM

K-01

Latté Macchiato

Doppio Espresso

Caffé LungoCappuccino

Který šálek použít pro 
připravovanu kávu? Pomůckou 
by Vám mohlo být barevné 
označení na každém kelímku. 
Vyberte si z mnoha druhů 
nabízených velikostí kelímků 
“Coffee to go”.

kelímky na kávu

víčka



510 ml Ø 90 mm
Kelímek na kávu s víčkem

XL

420 ml Ø 90 mm
Kelímek na kávu s víčkem

L

Seznam

Papírové kelímky 
jsou vhodné 

pro horké nápoje 
do 100° C.

Při použití víčka, 
zůstane Váš nápoj 

déle horký a bude se 
lépe přenášet. 

V nabídce máme 
víčka pro všechny 
velikosti v černém 
i bílém provedení.

Objemy 
jsou uvedené až po 

okraj kelímku.

náš tiP!

 Ø 90 mm

https://wimex.eu/wp-content/uploads/2022/09/seznam_kavarna.pdf


110 ml Ø 62 mm
Kelímek s víčkem

XS

330 ml Ø 80 mm
Kelímek s víčkem

420 ml Ø 90 mm
Kelímek s víčkem

L 510 ml Ø 90 mm
Kelímek s víčkem

XL 610 ml Ø 90 mm
Kelímek s víčkem

XXL

200 ml Ø 73 mm 280 ml Ø 80 mm
Kelímek s víčkem

S
Kelímek s víčkem

M

LM

K-02

Horké 
nebo studené?
Nápoje 
všeho druhu 
od mrňouse 
po velikány.

kelímky univerzální

víčka

Long  drink

speciálně 
pro brčko

nealko horký 
premium Kraft nebo bělený?



280 ml Ø 80 mm
Dvouplášťový kelímek

M 420 ml Ø 90 mm
Dvouplášťový kelímek

L

510 ml Ø 90 mm
Dvouplášťový kelímek

XL

Ø 62 - 90 mm

Ø 80 - 90 mm

Kelímky lze
jednoduchým

způsobem 
potisknout

Vaším razítkem, 
nebo polepit 

etiketou s Vaším 
logem.

Dvouplášťové 
kelímky

mají skvělé 
izolační vlastnosti.

Široký výběr 
objemů od 110 ml 

do 610 ml. Objemy 
jsou uvedené až po 

okraj kelímku.

Seznam

náš tiP!

víčka
pro všechny

https://wimex.eu/wp-content/uploads/2022/09/seznam_kavarna.pdf


420 ml Ø 90 mm
Papírový kelímek s víčkem

L

200 ml Ø 73 mm
Papírový kelímek s víčkem

S 280 ml Ø 80 mm
Papírový kelímek s víčkem

M

33 x 33 cm
Ubrousek k setu KARO

K-03

víčka

Teplý svetr

"Karo" set Sněhulák

BIOLetní nebo zimní?
Kombinací kelímků
s motivem a víčka 
můžete být vždy
originální. 

kelímky s motivem



280 ml Ø 80 mm
Papírový kelímek s víčkem

M

280 ml Ø 80 mm
Papírový kelímek s víčkem

M

280 ml Ø 80 mm
BIO kelímek s víčkem

M

V nejpoužívanějším
objemu máme 

v nabídce několik
druhů motivů, dle 

příležitosti.

K oblíbenému 
"Karo" vzoru, 

jsme vytvořili 
celý set. 

Objemy 
jsou uvedené až po 

okraj kelímku.

Seznam

náš tiP!

https://wimex.eu/wp-content/uploads/2022/09/seznam_kavarna.pdf


K-04

11 cm
Dřevěné lžičky

11 - 16 cm
Dřevěné míchátka

Ø 80 mm Ø 90 mm
Papírová manžeta na kelímek Papírová manžeta na kelímek 

14 cm
Dřevěné míchátka hyg. balené v papíru

lžičky 
a míchátka

ubrousky

papírové tašky

podnos na kelímky návlek 
na kelímkyPlný servis k nabízenému 

horkému nápoji s sebou 
zajistí naše doplňkové zboží. 
Vyberte si z mnoha druhů 
nabízených materiálů, BIO 
materiály vyráběné z dřevěné 
dýhy, recyklovananého papíru  
a velmi populární jednotlivě 
balené zboží v papíru. 

k nápoji s sebou



21 x 11 cm
Podnos na 2 kelímky

21 x 21 cm
Podnos na 4 kelímky

Podnosy
jsou ideálním 

pomocníkem pro 
odnos kelímků při 

prodeji kávy 
s sebou.

Praktické papírové 
manžety 

z vlnité lepenky, 
zajistí, že horký nápoj 

v ruce tolik nepálí.

Manžety si můžete
jednoduše

nechat potisknout 
Vaším logem.

32+16 x 27 cm
Papírová tašky

Seznam

náš tiP!

ubrousky

21 x 16,5 cm
Ubrousek do zásobníku, bílý

21 x 16,5 cm

https://wimex.eu/wp-content/uploads/2022/09/seznam_kavarna.pdf


slámky

kelímek

hygienicky balené

kompozit

víčko 
s otvorem

slámky do kelímků

Nezbytnost k nápoji 
s sebou jsou slámky. 
Samozřejmostí jsou 
víčka s otvorem ke 
kelímkům nejen pro 
kávové nápoje. 

20, 25 cm, Ø 6, 8 mm
Papírové JUMBO slámky

15 - 28 cm, Ø 8 mm
Papírové JUMBO slámky

25 cm, Ø 8 mm
Papírové JUMBO slámky hyg. balené v papíru

23 cm
Bambusová slámka

Ø 8 mm x 25 cm
Slámka, přírodní hnědá (BIO-kompozit)

max.
25 °C

K-05



náš tiP!

0,2, 0,25, 0,3 l Ø 78 mm

0,2, 0,25, 0,3 l Ø 95 mm

Kelímky na ledovou kávu s víčkem 

Kelímek na ledovou kávu

Ø 78 , 95 mm

Ø 78 , 95 mm

V nabídce máme 
mimo jiné i slámky 

jednotlivě 
hygienicky balené.

Novinkou 
jsou pevné BiO 

slámky z kompozitu 
dřevní moučky 

a přírodního
pojiva, které jsou plně 

rozložitelné 
a kompostovatelné.

Kelímky z materiálu 
Pet s vypouklým

víčkem jsou 
vhodné pro

ledovou kávu, 
milkshake, smoothie

a další speciality.

Seznam

https://wimex.eu/wp-content/uploads/2022/09/seznam_kavarna.pdf


150 ml Ø 70 mm
Papírový automatový kelímek

150 ml Ø 70 mm
Plastový automatový kelímek

180 ml Ø 70 mm
Papírový automatový kelímek

7 x 14 cm
Papírový tácek

Ø 17,5 cm
Papírový talíř

180 ml Ø 70 mm
Plastový automatový kelímek

Kelímky pro horké
nápoje vhodné 
do nápojových 
automatů, 
tácky, talířky a sáčky 
pro možnost odnosu 
s sebou.

K-06

do automatu 
plastové nebo papírové?

taky na doma

na zákusek

sáčky

automaty - samoobsluha



20 x 20 x 10 cm
Dortová krabice

0,5 kg - 2 kg
Papírové sáčky

28 x 28 x 10 cm
Dortová krabice

nabízíme dva druhy
automatových
kelímků, nejen

 běžné plastové
hnědobílé, ale 

i papírové. 

Oba typy
mají úpravu pro

snadné oddělování
od sebe, a tím 

i bezvadné 
fungování 

v samoobslužných
automatech.

Seznam

náš tiP!

28 x 28 x 10 cm
Dortová krabice

https://wimex.eu/wp-content/uploads/2022/09/seznam_kavarna.pdf


24 x 24 cm
Koktejlové ubrousky 

17 x 17 cm
Stolní zásobník ubrousků, černý

Ø 9-13 cm
Rozetky

Ø 10 - 40 cm
Papírové dekorativní krajky

K-07

v provozu

rukavice

zásobník 
na utěrky

utěrky

odpadkový pytel

Hygiena je základem
a my jsme na to nezapomněli!
Od rozetek, přes rukavice 
až k odpadkovým 
pytlům.



11 m - 100 m
Papírové utěrky

16 l - 240 l
Odpadkové pytle

S, M, L, XL
Jednorázové rukavice

Zásobník ručníků a ručníky
ZZ fold “V”

V nabídce máme 
široký výběr sáčků 

a pytlů na odpad 
v několika

provedeních. 
Různé barvy, 
objemy a síly

materiálu.

Neméně důležitý 
je další spotřební

materiál - papírové
ručníky, utěrky 

a ubrousky z kvalitní
celulózy.

Seznam

náš tiP!

utěrky

https://wimex.eu/wp-content/uploads/2022/09/seznam_kavarna.pdf


Káva se prodává nejen v kavárnách, 
ale i v bistrech, restauracích 
a hospodách.  Tady, už od prvního 
plánování, začíná náročná práce, která 
je s provozem kavárny neodmyslitelně 
spojená, včetně zamyšlení pro možnost 
odnosu kávy s sebou. Dovolili jsme si 
sestavit ucelený katalog, který by Vám 
mohl pomoci při Vašem podnikání a 
lépe tak svou kávou zákazníky oslovit. 
Můžete jim nabídnout prostor k 
posezení a odpočinku při nakupování, 
nebo vytvořit kiosek – prodejní stánek, 
kde budete nabízet “coffee to go”. 
Rychlost obsluhy a prodej kávy do 
kelímku je vyhledávanou službou pro 
všechny, kteří mají chuť na kávu, ale 
nechtějí se zastavit. Chtějí dobrou kávu 
s sebou, proto doufáme, že přispějeme 
ke spokojenosti vašich zákazníků.

Oficiální obchodní partner:


