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STACOMB
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CONSULTANTS

COMPANY

S me na dš ení , že Vá s môžeme pri ví ta ť v na š om dob rodružnom ži vote s ká vou.
Na dča s ový a profe s i oná lny - ná š pohľa d na ga s tronómi u a prá cu vo s ve te ká vy,
kde re š pe ktujeme ka ždé je dno znko ká vy, ktoré ná m prí roda da rova la .

Nové trendy, kvalitný dizajn a služby. Zodpovedný produkt s jasným pôvodom a čo najmenším
environmentálnym dopadom. Detailný pôvod káv a sociálne zodpovedné oceňovanie kávy, ako
aj vytváranie možností profesionálneho rastu farmárov a baristov je našim denným cieľom. Na
Slovensku pôsobíme viac ako 8 rokov. Z malej spoločnosti zastupujúcej pražiareň kávy z talianskeho
mesta Trieste, sa stala spoločnosť, ktorá je aktívnym a spoľahlivým partnerom najdôležitejších
kávových udalostí v krajine, spoločne s vybudovanou sieťou klientov, profesionálnych baristov
a technikov. Od Sniny, cez Čadcu, Lučenec, až po Bratislavu. K produktom z talianskej
pražiarne Bazzara sme pred niekoľkými rokmi pridali oficiálne technologické zastrešenie jednej
z najprestížnejších spoločností zaoberajúcej sa výrobou kávovarov a mlynčekov – SIMONELLI Group
(Nuova Simonelli a Victoria Arduino). Spoločne s našou pražiarňou výberových káv Mlsnacava,
komplexnou ponukou baristických potrieb od desiatok spoločností, ako aj výrobcom kávovarov
FETCO sa naša spoločnosť hrdo a právom radí k jedným z najkomplexnejších na našom trhu. Našou
dlhodobou víziou je pokračovať v skvalitňovaní našich služieb a potvrdzovať našu profesionalitu
u našich klientov aj po dobu najbližších rokov.
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AKADÉMIA
ŠKOLIACE

STREDISKO

V roku 20 16 s me otvori li na S lovensku, v B a nske j B ys tri ci , ve ľké vzde lá va ci e
s tre di sko, kde školí me ni e len b a ri s tov na š i ch kli entov. V roku 20 18 s me ju
pre s ťa hova li a skva li tni li je j chod. Za vi e dli s me pra vi de lné školeni a , ktoré s a
za meri a va jú na rôzne a s pe kty prí pra vy ká vy.

Sme členom a prvým certifikovaným trénerom Specialty Coffee Association na Slovensku. Takisto
aj certifikovaným Quality Graderom organizácie Coffee Quality Institute. Na Slovensku pravidelne
organizujeme školenia so svetovými odborníkmi. Mali sme tú česť usporiadať školenie s Timom Sturkom,
vedúcim predstaviteľom sekcie Brewing pri Specialty Coffee Association, rovnako tak Latte art školenia
s majsterkou sveta, baristkou Agou Rojewskou a skúsenou trénerkou Coffee Quality Institute, Luz Stella
Artajo Medina. Ide vôbec o prvé školenia, ktoré sa na Slovensku pod týmito inštitúciamu uskutočnili.
Každý náš obchodný partner podstupuje školenia baristov. Naším poslaním je budovať lásku ku káve
v každom z Vás. Zvyšovanie povedomia a posúvanie hraníc vzdelania v spolupráci
s najrenomovanejšími odborníkmi vo svete kávy sú naším “ultimátnym” cieľom pre budúcnosť.
Samozrejme, naši tréneri-baristi navštevujú kaviarne našich klientov minimálne 2 x za mesiac. To preto,
aby sme mali istotu, vy aj my, že káva je pripravovaná v najvyššej možnej kvalite.

8

9

MLSNACAVA
VÝBEROVÁ

KÁVA

Mls na ca va je pra ži a reň na jmä výb erove j ká vy z B a nske j B ys tri ce . „ Mls ná “
ne pri ná š a len nový pohľa d na ká vu a je j prí pra vu, a le pozerá s a a j na di za jn,
či s oci á lny a envi ronmentá lny dopa d je j pôs ob eni a na trhu.

NAŠA

KÁVA

Hlavným cieľom našej pražiarne je ukázať hosťom a konečným spotrebiteľom, že kvalitná káva so
zodpovedným pôvodom už nie je len hitom svetových veľkomiest. Nastavte jazyk a buďte mlsní. Každá
káva v našom portfóliu má svoj jedinečný chuťový profil odkazujúci na špecifické vlastnosti krajiny ich
pôvodu. Áno, naše mlsné jazýčky máme vytrénované, práve preto nakupujeme len tie najkvalitnejšie
zrná sveta a tak môžeme svetlým pražením ukázať kávičkárom skutočný potenciál našich káv.

NAŠE

SLUŽBY

Pojem výberovej kávy je nielen na Slovensku, ale rovnako aj vo svete relatívne novým pojmom. Takáto
káva podstupuje v krajine pôvodu systematické kvalitatívne testy certifikovaným kontrolórmi kvality – Q
Graders. Až po ich absolvovaní s určitým minimálnym hodnotením sa dostáva k pražiarom, ktorí nemusia jej
nedostatky zakrývať pražením. A tak sa k hosťom dostávajú doposiaľ nepoznané vône a chute kávy, ktoré
nás častokrát prekvapia svojou ovocnosťou a sladkosťou. Z nášho pohľadu je však nesmierne dôležité
nielen dostať takúto kávu na barové a kuchynské pulty, ale kávičkárov aj aktívne vzdelávať a pomôcť
im dostať z každej výberovej kávy v našej ponuke jej maximum. Práve preto vzniklo v Banskej Bystrici
obrovské školiace stredisko, kde nevzdelávame len profesionálnych baristov, ale fotíme a natáčame
krátke videá – návody, na prípravu rôznych druhov káv. Samozrejme, to celé podporené širokou
ponukou baristických potrieb, bez ktorých by to jednoducho nešlo.
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BAZZARA
PRAŽIAREŇ

KÁVY

Výb er vždy čers tve j ká vy, len z tých na jkva li tne jš í ch obla s tí s ve ta a i ch poma lé
a ha rmoni cké pra ženi e s a podpi s uje pod ús pe ch zna čky B a zza ra vo s ve te ká vy.
Š í reni e ta li a nske j e s pre s s o kultúr y, ohľa d na di za jn a ma xi má lne odhodla ni e
za mera né na kva li tu s a s ta li pi li ermi pra ži a rne .

TALIANSKÁ

PRAŽIAREŇ

Talianská pražiareň kávy Bazzara je malým rodinným podnikom zameraným na praženie kávy najvyššej
kvality. Posolstvo spoločnosti s cieľom rozšíriť kvalitnú kávu do celého sveta sa prenieslo aj na nás.
Ohľaduplnosť k producentom, podpora klientov vo forme školení a šírení kvalitnej prípravy kávy sa
stala aj naším cieľom. Šírenie talianskej espresso kultúry, ohľad na dizajn a maximálne odhodlanie
zamerané na kvalitu sa stali piliermi našej spoločnosti. Navštívte nás v Banskej Bystrici a nechajte sa
unášať „talianskym duchom“ aj na Slovensku.
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VICTORIA
ARDUINO
KÁVOVARY

Popre dný ta li a nský výrob ca profe s i oná lnych ká vova rov a mlynče kov s o
za mera ní m s a na š pi čkových b a ri s tov, ta k aby mohli pra cova ť je dnoducho
a vytvá ra ť hos ťom ni čí m neruš ený zá ži tok z ká vy.

Spoločnosť Victoria Arduino bola založená v roku 1905 Peirom Teresiom Arduinom. Myšlienkou, ktorá
inšpirovala vytvorenie kávového stroja, bola parná lokomotíva a koncept čo najrýchlejšej prípravy kávy.
V zariadeniach Victoria Arduino sa zjednocuje moderný štýl, neopakovateľný dizajn, najpokrokovejšie
technológie, či dokonca úplne prevratné technologické riešenie kávovarov, ako aj mlynčekov na
kávu. Prínos a vzhliadanie k budúcnosti sú jednými z faktorov, vďaka ktorým ich zariadenia nájdete v
najprestížnejších kaviarňach a sieťach kaviarní po celom svete, či na pultoch Svetových majstrovstiev
baristov (World Barista Championship).

EAGLE

ONE

–

VÍTAJTE

V

BUDÚCNOSTI

Inžiniéri zo spoločnosti Victoria Arduino predstavili v roku 2019 nový kávovar Eagle ONE, s absolútne
prelomovou multibojlerovou technológiou, úsporou energie až do 30% oproti predošlej generácií
multibojlerových kávovarov a nekonečnou radu možností personalizácie kávovaru. Kompaktný, no
výkonný ako tie najväčšie kávovary.
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NUOVA
SIMONELLI
KÁVOVARY

Ta li a nský výrob ca profe s i oná lnych ká vova rov s ta kmer 90 ročnou tra dí ci ou.
Ich ká vova r y s ú je di ne čnou komb i ná ci ou kva li ty, produkti vi ty a s poľa hli vos ti ,
aby s voji m ma ji te ľom za i s ti li čo na jle pš í výsle dok z prí pra vova ne j ká vy.

Nuova Simonelli je talianská spoločnosť so skúsenosťami a tradíciou siahajúcou až do roku 1936.
Kombinuje vášeň, odhodlanie, kreativitu, inteligenciu a udržateľné inovácie, ktoré ľuďom umožňujú
konať s etikou a rešpektovať životné prostredie. Vo svojich laboratóriách a dielňach spájajú výskum
a dizajn s cieľom vytvoriť vysoko výkonné, inovatívne a udržateľné stroje, so skvelým dizajnom.
Investície spoločnosti do vedy a výskumu pri príprave kávy postavili spoločnosť na popredné miesta
na trhu. 12 ročný sponzorský kontrakt svetových majstrovstiev baristov stavia spoločnosť do pozície
neustáleho vývoja nových a špičkových technológií na prípravu tej najlahodnejšej šálky kávy. Simonelli
Group dnes pôsobí vo viac ako 110 krajinách sveta a sme veľmi radi, že slovenský trh patrí práve
nám – STACOMB coffee constultants company.
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MODBAR
ESPRESSO

SYSTÉM

AV

Pri ná š a me na S lovensko na jkonzi s tentne jš í a na js tab i lne jš í „ podpultový“ ká vova r na s ve te . Ručne vyráb a ný a konš truova ný v s rdci Toská nska v s poluprá ci
s o s ve tozná mym výrob com La Ma rzocco.

Oceňovaný výrobok z dielne Modbar a La Marzocco založený na princípe rokmi overeného kávovaru
Linea PB a Linea Mini je už na Slovensku. Podpultový kávovar prináša identickú stabilitu a spoľahlivosť
ako ikona espresso kávovarov. Kávovar ponúka 4 možnosti nastavenia dávok vody, ako aj zabudované
váhy, kontrolu teploty za pomoci PID technológie, ktorá nepretržite kontroluje teploty vody pre
espresso, ako aj zabudovaný displej. Nebojte sa vyniknúť a ukázať hosťom, že to s kávou myslíte
naozaj vážne.
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FETCO
KÁVOVARY

Ra ňa jková , či kongre s ová ká va v hote loch ne b ola ni kdy dos tupne jš i a
a kva li tne jš i a . Fe tco ká vova r y ocení na jmä ka vi a reň za mera ná na výb erovú
ká vu, ktorá vi e využi ť je ho e fe kti vi tu a š e tri ť ta k pra covnú s i lu a ká vu. Je den
ká vova r, ne ob me dzené množs tvo profe s i oná lnych termos i e k a produkci a
ná s ob ne pre s a hujúca konkure čných výrob cov. Fe tco doká že vš e tko.

Spoločnosť FETCO sa zameriava na zákazníka a poskytuje mu riešenia v hesle „Dôvera, spoľahlivosť,
kvalita.“ Poskytuje ekologické, ekonomické a prispôsobené nápojové vybavenie pre všetky kanály
potravinových služieb. V našom kávovom svete sa neustále objavuje spor veľkých a malých. Kvality a
kvantity. Fetco je odpoveďou pre oba svety, mediátorom. Jeho veľkokapacitné kávovary a dokonale
premyslený systém extrakcie kávy sú spoločne schopné nielen produkovať desiatky litrov kávy
za hodinu, ale udržiavať kvalitu a konzistenciu, akou disponujú len tí najskúsenejší baristi sveta.
Objemový indikátor a časovač zobrazuje, ako dlho je káva v automate a koľko kávy v ňom zostáva,
pre zachovanie čerstvosti a kvality podávaného nápoja.
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CAFETTO
ČISTIACE

PROSTRIEDKY

Cafe tto je a us trá lsky, š pe ci a li zova ný výrob ca či s ti a ci ch a s a ni ta čných
pros tri e dkov na prí pra vu ká vy. Či už v podob e e s pre s s a , fi ltrova ne j ká vy,
a le b o dokonca a j a utoma ti ckých ká vova rov.

Cieľom spoločnosti Cafetto je nielen čistota a hygiena, ale aj ochrana zdravia a prírody. Vďaka
tejto vízií sú Cafetto produkty konzistentné, efektívne a prevyšujú akékoľvek očakávania. Veľké
množstvo ich produktov je certifikované Organic Materials Review Institute, Australian Certified
Organic Certification, či NSF, ktoré potvrdzujú, že produkty spĺňajú prísne štandardy. Tieto štandardy
sa zameriavajú či už na organický pôvod zložiek produktov Cafetto, ochranu materiálov, s ktorými
prichádzajú čistiace prostriedky do styku, ale aj udržateľnosť a minimalizovanie environmentálnej stopy
produktov a spoločnosti ako takej. Samozrejmosťou je aj certifikácia HACCP a niekoľko splnených
ISO štandardov. Sme hrdí, že Cafetto je u nás v portfóliu.
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BARISTICKÉ
POTREBY
V na š om portfóli u ná jde te š i rokú ponuku b a ri s ti ckých potri e b od renomova ných
výrob cov z ce lé ho s ve ta . Rýchlo s a vyví ja júci s ve t ká vy vš a k pri ná š a ta kmer
ka ždý deň novi nky. Na š a s poločnos ť s a za meri a va na s poluprá cu s je di ne čnými
vývojá rmi a výrob ca mi . Prá ve pre to v s tá le j ponuke ná jde te výrob ky od Aca i a ,
Acme , B a ri s ta H us tle , Cafe tto, Chemex, Fe llow, Ka li ta , I MS , VST a mnohých
i ných. Zúženú ponuku produktov ná jde te ne pre trži te a j na na š om e -shope
www.mls na ca va .sk.

Celú cenovú ponuku všetkých baristických potrieb a doplnkov z našej ponuky Vám radi zašleme na
vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej schránky: support@stacomb.sk.
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AC AIA
Produkty značky Acaia sú výsledkom tímu špecialistov z oblasti výberovej kávy, produktových dizajnérov
a vývojárov. Vyplnili dieru na trhu tým, že poskytli kvalitné, presné a precízne funkčné váhy, v esteticky
príjemnom prevedení.

CHEMEX
Kultový Chemex zostal nezmenený 70 rokov, získal niekoľko odcenení za dizajnové prevedenie. Je stálym
exponátom v Múzeu moderného umenia MoMa v New yorku.

PUQPRESS

Puqpress odstraňuje rozdiely v tampovaní a zvyšuje konzistenciu priamo v jadre vášho podnikania.
Cieľom je dosiahnuť dokonalú úroveň tampovania pre každú šálku pripravovaného espressa. Najväčšími
problémami pri tampovaní kávy sú: hĺbka tampovania, únava zápästia a najmä nesúlad medzi striedajúcimi
sa baristami. Teraz sa baristi môžu zamerať na to, čo vedia najlepšie: dostať všetky premenné prípravy
chutnej kávy do poriadku. Puqpress zabezpečí konzistentnosť kvality pre každú kávu, ktorú podávate,
pričom získate viac času venovať sa svojim zákazníkom.

ACME

Acme & Co navrhuje robustné a krásne modely šálok pre trh s výberovou kávou. Spločnosť sídli vo
Wellingtone na Novom Zélande. Svojimi produktami zásobuje kaviarne, pražiarne kávy a veľkoobchodníkov v rámci celej Európy
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SYPANÉ ČAJE
Č AJE

S ypa né ča je z na š e j ponuky vyb erá me ve ľmi s ta ros tli vo, pri hli a da me na
i ch s e zónnos ť, a ko a j s prá vnu prí pra vu. S kôr a ko René pri š i e l do ná šho
ká vi čká rské ho tí mu, pra cova l s ča jmi vi a c a ko 5 rokov. Je ho za ni e teni e pre ča j
s a rozš í ri lo do ce lé ho ná šho tí mu. Kva li tný ča j s me s i za mi lova li rovna ko a ko
ká vu. V na š e j s tá le j ponuke ná jde te ti e to ča je :

BYLINNÝ ČAJ
Baza Čierna
Materina dúška
Roiboos

Imunitný

OVOCNÝ ČAJ
Brusnicový krém
Čučoriedka
Jahodový bozk

BIELY ČAJ
Jahoda Aloe Vera

ZELENÝ ČAJ
China Sencha
Jasmin China s kvetmi
Mogo Mogo

SYPANÉ ČAJE

ČIERNY ČAJ
Assam OP blend
V prípade záujmu aj o iné čaje sa nás stačí opýtať, radi pomôžeme s výberom a predstavíme Vám aj celú
aktuálnu ponuku.
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ZOTTER
HORÚCA

ČOKOLÁDA

Kre a tí vna , i nova tí vna , s a mozre jme orga ni cká a fér. Ra kúsky výrob ca čokolá dy
Zotter s a ta k a ko mi pri ká ve , za meri a va na pôvod ka ka ových b ôb ov, i ch kva li tu a udrža te ľnos ť i ch pe s tova ni a s polu s e kologi ckým dopa dom.
Ich s urovi ny s ú vyb era né ta k a ko b oli 10 0 %-ne orga ni cké
a na kupova né za férové podmi enky.

Zotter je na špičke najlepších a najinovatívnejších výrobcov čokolády na svete. Celkovo vyrábajú okolo
500 rôznych druhov čokolády. V spoločnosti sa stretáva tradičný prístup s inovatívnym a experimentálnym. Ich ponuka siaha od ikonických ručne vyrábaných čokolád po originálne čokolády, čokoládové
nápoje, nugátové, couverture a ručne vyrobené čokolády. Zotter zaobchádza s každým
typom kakaa individuálne, prispôsobením spracovania povahe kakaa. Ide o jedinečnosť každého
kakaa - chute, extravagancie a aromatický pôvod čokolády. Všetky čokoládové prísady pochádzajú
z ekologického poľnohospodárstva a práve ochrana životného prostredia je veľmi dôležitou súčasťou
podnikovej filozofie. V našej stálej ponuke sú tri výberové čokolády s rôznym obsahom kakaa, ktoré sú
navyše aj vegánske.
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PROSECCO
TOGNON
Vi ná rs tvo Tognon ni e je len ďa lš i a s poločnos ť vyráb a júca Pros e cco. D a vi de
Tognon je s te le s není m nove j generá ci e vi ná rov z Va ldob b i a dene , ktorá ne zab úda na pe s tova te ľské tra dí ci e i ch pre dkov a uchová va ni e de di čs tva te jto
ne za meni te ľne j obla s ti , a j pre ďa lš i e generá ci e .

Davide Tognon nesníval o vlastnom vinárstve. Študoval industriálny dizajn. Vždy však miloval Valdobbiadene, jeho rodisko a rodisko Prosecca. Davide je človek, ktorý rád pracuje rukami a vidí fyzické
výsledky svojej práce. Zmena, ktorou táto preslávená Processo oblasť prešla za posledných 30 rokov a
rozdiel medzi tým, čo jeho starý otec budoval v zlatej ére Prosecca a dnešnými industriálnymi výrobcami
ho prinútila premýšľať. Premýšľať nad tým, ako tradície a kvalita Prosecca rokmi vyprchávali ako bublinky
v ňom. A tak deň po dni, týždeň po týždni začal vnímať, čomu chce svoj život zasvätiť. Vinárstvo Tognon
nevzniklo aby predávalo milióny fliaš, ale aby naučilo ľudí, ako skutočné Prosecco chutí. Davide mal to
šťastie, že stretol ženu, ktorá jeho sny a lásku k vínu zdieľa s ním. Tou ženou je Eva, rodená Bystričanka,
ktorá naučila Valdobbiadene a Prosecco milovať aj nás. Spoločne s nimi chceme naučiť milovať skutočne
kvalitné Prosecco aj Vás.
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KONTAKT
STACOMB

S.R.O.

ROBOTNÍCKA
974

01

E-MAIL:

19

BANSKÁ

BYSTRIC A

SUPPORT@STACOMB.SK

TEL.:

+421

917

207

421

WEB:

WWW.STACOMB.SK

WWW.STACOMB.SK

