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versiunea  in  romana
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Cafea boabe 
greutate 1000gr disponibil:
eespresso, moka, crema,
decofeinizata si 100% arabica

Cele mai bune boabe de cafea

selectate pentru o cafea napoletana

cu gust unic si patrunzator.
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made in naples.

Expresoare profesionale
pentru bar si rasnite cafea

Solutii ideale pentru
orice orice exigente

si orice spatiu disponibil
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Echipament

mașini și mașini de măcinat cafea
soluția perfectă

pentru fiecare nevoie și pentru fiecare spațiu disponibil
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made in naples.

Cel mai bun design
și tehnologie

pentru o ceașcă perfectă
de espresso
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Orz și ginseng

Spalare automata

Functie dubla(ceasca mare/mica)

Poti prepara simultan 2-3 cesti

Dotat cu Telecomanda

Practic si functional
fisponibil in culorile:
argintiu, inox,
negru
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Profitati de beneficiile
orzului si ginsengului

cu ajutorul
unui expresor 

profesional
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Bauturi reci

Granite:
Lamaie, menta,
capsuni, portocala,
pepene galben

Serbet
Lamaie
Caffè del nonno

Ceai
Lamaie
si piersica

Crema
de   iaurt

Dozatoare ideale pentru
granite, serbet si orice
tip de crema rece

Design elegant,
realizata din materiale

rezistente uzurii in timp,
rezervor 10 litri
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Dozator si ingrediente
pentru un gust mereu

proaspat si perfect
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Bauturi calde

In plicuri, disponibile gusturil
ciocolata clasica, alba si fondente (amara)
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Greutate   neta  1kg
Gusturi disponibile: alune,

ciocolata si caramel
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zahar   in   pliculete
 zahar alb, brun, indulcitor si fructoza

Zahăr
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Articole

articole   pentru   bar
Pahar de sticla, ceasca de cafea si ceasca

mare pentru cappuccino/ceai
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Cafea capsule

Capsule, kit capsule 50 buc (capsule, lingurite, 
plicuri zahara) si 50 capsule decofeinizata
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Practicitatea
folosirii expresorului

cu capsule

Expresor   cafe  a   capsule
Rezervor 2 litri fin material rezistent,

cadrudin ABS, termostat, greutate 8kg
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Golfo srl a fost fondata in mai 2009, cu sediul central situat in inima zonei indu-
striale din Napoli, iar activitatea sa acopera urmatoarele domenii:
Cafea engros si endetail si derivatele sale, produse alimentare 
Vanzare, marketing, servicii, instalarea și reparația de echipamente și mașini de 
espresso, unități de refrigerare și altele asemenea, sisteme și articole tehnice și 
electronice pentru baruri, restaurante, instituții și comunități.
Il Golfo oferă diferite tipuri de amestecuri de cu gust diferit: armonie și consisten-
ta, dulce-aromat și cremos în conformitate cu cerințele și nevoile clientului, dar de 
asemena sprijină și asistă clientul în furnizarea componentelor necesare și a 
echipamentului corespunzator.
 Noi suntem, de asemenea, implicati în vânzarea sau închirierea expresoarelor de 
cafea profesionale,de care are grijă privind partea tehnică datorită tehnicienilor 
nostri experți . Această extindere a dat posibilitatea de a îmbrățișa o și mai vastă 
zonă mixtă de clienti care promovează vânzarea catre părților private si catre 
terti. Il Golfo se extinde rapid în regiunea Campania și regiunile din centrul și 
nordul Italiei care deservesc în prezent peste 350 de clienti cu succes; Obiectivul 
companiei este creșterea numărului de clienți, realizat prin sursele de publicitate, 
sprijinind angajarea de agenții de distributie, de concesii ale produselor de mai 
sus. Il Golfo este gardianul culturii cafelei autentice napolitană și marele succes se 
datorează rezultatului perfect din ceașcă, o cafea de calitate superioare ce contine 
aroma și stilul inconfundabil din Napoli.




