
Καφές - Ένας ολόκληρος κόσμος απολαύσεων.





Ο καφές πρέπει να είναι τόσο ζεστός, όσο τα  

φιλιά μιας κοπέλας την πρώτη μέρα, τόσο γλυκός, όσο 

οι νύχτες στην αγκαλιά της και τόσο μαύρος, όσο η 

γνώμη της μητέρας της όταν το μάθει.
 Αραβικό ρητό





Πολλοί μύθοι και παραδόσεις περιστρέ-

φονται γύρω από τον καφέ. Ο πιο γνωστός 

κατάγεται από τον 9ο αιώνα και πρόκειται  

για τον βοσκό Kadi, ο οποίος απόρησε  

για την παράξενη συμπεριφορά των  

κατσικιών του τα οποία έκαναν μεγάλα 

άλματα μετά την κατανάλωση κόκκινων 

φρούτων σαν κεράσια. Έχοντας παρατη-

ρήσει αυτό το φαινόμενο κάποιοι μοναχοί 

ανακάλυψαν ότι με το καβούρδισμα και 

το βράσιμο των κόκκων παράγεται ένα  

ευχάριστο και διεγερ-

τικό ρόφημα.

Έτσι ξεκίνησε η  

διάσημη πορεία του 

καφέ. Αρχικά ήταν 

ένα ρόφημα που  

προοριζόταν μόνο για 

μια μικρή ομάδα ευκα-

τάστατων ανθρώπων, 

αλλά από τον 19ο  

αιώνα και μετά έγινε 

το αγαπημένο ρόφημα  

του λαού. Ο καφές σήμερα έχει μεγα-

λύτερη σημασία από ποτέ και γι' αυτό  

χαρακτηρίζεται ως "μαύρος χρυσός". 

Μια μόδα που γίνεται όλο και πιο  

έντονη τα τελευταία χρόνια είναι η  

απόλαυση και η ιεροτελεστία της  

προετοιμασίας του καφέ. 

Ζήστε με το CoffeeClub μια κορυφαία 

απόλαυση καφέ. Καλώς ορίσατε στο Club 

της απόλαυσης!

Καφές – Από τον μύθο έως τη μόδα.





Η τέχνη της απόλαυσης.

Ο καφές είναι κομμάτι της ζωής μας. 

Μια κούπα καλού καφέ είναι μια μικρή 

όαση ηρεμίας και χαλάρωσης στους 

εντατικούς ρυθμούς της ζωής μας.  

Μαγεύει το πνεύμα και είναι μια μικρή  

πολυτέλεια που ομορφαίνει την  

καθημερινότητα. Είτε μόνοι σας, είτε ως 

καλοί οικοδεσπότες, οι εκλεπτυσμένοι  

καφέδες του CoffeeClub δεν θα  

αφήσουν κανέναν παραπονεμένο. 

Το τέλειο ξεκίνημα 

της μέρας αρχίζει με 

έναν καλό καφέ, ο 

οποίος ζωντανεύει 

τον οργανισμό. 

Το σερβίρισμα του καφέ χρειάζεται 

και εκλεπτυσμένο καφέ για να γίνει μια 

εξαιρετική παρουσίαση. Ένα ωραίο 

απόγευμα με φίλους και καλό φαγητό  

δεν ολοκληρώνεται ποτέ χωρίς τον 

απαραίτητο καφέ.

Η ζωή εμφανίζει καθημερινά νέες  

προκλήσεις - βρείτε τον χρόνο και  

χαλαρώστε απολαμβάνοντας τους 

εκλεκτούς καφέδες μας.





Ιταλικό design σημαίνει υψηλές  

αισθητικές απαιτήσεις. Το CoffeeClub 

προσφέρει μια καφετιέρα που είναι 

μοναδική σε σχεδίαση και λειτουργι-

κότητα. Είναι εύκολη στον χειρισμό και 

φτιάχνει καφέ που καλύπτει τις υψηλές 

απαιτήσεις αυτών που γνωρίζουν από 

καφέ.

 

Ο μοναδικός σχεδιασμός της ταιριάζει  

σε κάθε χώρο. Αυτή η καφετιέρα  

προσφέρεται σε μαύρο και λευκό  

χρώμα, ώστε να ταιριάζει ιδανικά στον 

χώρο και να αποτελεί ένα στοιχείο 

design που να αναδεικνύει την κουζίνα 

σας.

Όταν το design συναντά
τη λειτουργικότητα



 

Απαλός
Το γλυκό χαρμάνι από 100% κόκκους Arabica 
έχει απαλή και εκλεπτυσμένη γεύση και  
προσφέρει ανώτερη απόλαυση καφέ.

Δυνατός
Το χαρμάνι από κόκκους Arabica και Robusta 
έχει αρωματικές νότες μπαχαρικών και κακάο. 
Είναι ιδανικός για απόλαυση καφέ μετά το  
φαγητό. 



 

Ντεκαφεϊνέ
Το ότι η 100% απόλαυση καφέ δεν απαιτεί  
καφεΐνη, αποδεικνύεται από τον ντεκαφεϊνέ με 
κόκκους Arabica, ο οποίος προσφέρει ακριβώς 
τη γεύση που θέλουν αυτοί που ξέρουν από 
καφέ.

Αρωματικός
Το άρωμα αυτού του καφέ προέρχεται από 
τις επιλεγμένες ποικιλίες Arabica και Robusta.  
Ενδείκνυται για αυτούς που θέλουν έντονη 
γεύση.

Espresso
Το ισορροπημένο χαρμάνι του καλύτερου 
καφέ από τη Βραζιλία, την Αιθιοπία, την Κό-
στα Ρίκα και την Γουατεμάλα φροντίζει για την 
αγνή ιταλική απόλαυση Espresso.

Ελαφρύς
Το εκλεπτυσμένο άρωμα αυτού του καφέ  
προέρχεται από τους καλύτερους κόκκους  
καφέ από τη Βραζιλία, την Κολομβία, την  
Κεντρική Αμερική και την Αιθιοπία. Είναι  
ειδικά καβουρδισμένος για να προσφέρει  
μεγάλη απόλαυση. 

Απολαύστε τους κλασσικούς  
καφέδες μας.

Οι ειδικές συσκευασίες  που προστατεύουν το άρωμα διασφαλίζουν την  μακρόχρονη απόλαυση του καφέ!
Κάθε  κάψουλα  περιέχει  7gr  εκλεκτού  καφέ.



Έχετε τη γνώμη ότι ο καφές μπορεί να 
κάνει πολύ περισσότερα, από το να  
είναι απλώς αρωματικός; Το ίδιο κι εμείς! 



Soja Coffee
Η βάση αυτού του καφέ είναι γνήσιοι κόκκοι  
Arabica, εμπλουτισμένοι με συμπυκνωμένο  
εκχύλισμα σόγιας που περιέχει ισοφλαβόνες.  
Ανακαλύψτε τον συνδυασμό της δυτικής  
απόλαυσης καφέ με το άρωμα του παραδοσια-
κού φυτού σόγιας της Ασίας.

Nature Coffee
Για όλους όσους θέλουν να απολαμβάνουν 
μαζί τη γεύση και τη φύση, ο καφές Nature 
Coffee από 100% κόκκους Arabica αποτελεί τη 
σωστή επιλογή. 

Hoodia Coffee
Η βάση αυτού του καφέ είναι γνήσιοι κόκκοι 
Arabica, συμπληρωμένοι με πολύτιμο εκχύλι-
σμα Hoodia. Αυτό το φυτό είναι ήδη γνωστό 
εδώ και εκατοντάδες χρόνια από τους Khoi-San 
και είναι επίσης γνωστό με το όνομα Kowa.

Acai Coffee
Η βάση του καφέ Acai είναι γνήσιοι κόκκοι  
Arabica, οι οποίοι έχουν εμπλουτιστεί με  
μούρα Acai (Assa-ih) από τη Βραζιλία. Τα  
μούρα Acai έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε 
αντιοξειδωτικά. 

Ειδικές ποιότητες καφέ
που θα σας μαγέψουν.

Οι ειδικές συσκευασίες  που προστατεύουν το άρωμα διασφαλίζουν την  μακρόχρονη απόλαυση του καφέ!
Κάθε  κάψουλα  περιέχει  7gr  εκλεκτού  καφέ.



Αρωματικός 10 214 Πακέτο των 10 3,99 E

Αρωματικός 10 215 Κούτα των 100  33,90 E

Ντεκαφεϊνέ 10 216 Πακέτο των 10  3,99 E

Ντεκαφεϊνέ 10 217 Κούτα των 100  33,90 E

Ελαφρύς 10 218 Πακέτο των 10  3,99 E

Ελαφρύς 10 219 Κούτα των 100  33,90 E

ΕίΔη ΚωΔίΚΟς ςΥςΚΕΥΑςίΑ Λ.Τ.
Απαλός 10 208 Πακέτο των 10 3,99 E

Απαλός 10 209 Κούτα των 100  33,90 E

Δυνατός 10 210 Πακέτο των 10  3,99 E

Δυνατός 10 211 Κούτα των 100  33,90 E

Espresso 10 212 Πακέτο των 10  3,99 E

Espresso 10 213 Κούτα των 100  33,90 E

Acai Coffee 10 226 Πακέτο των 10  8,99 E 

Acai Coffee 10 227 Κούτα των 100 79,00 E 

Soja Coffee 10 228 Πακέτο των 10  5,10 E

Soja Coffee 10 229 Κούτα των 100 45,50 E

Nature Coffee 10 230 Πακέτο των 10  5,10 E

Nature Coffee 10 231 Κούτα των 100 45,50 E

Hoodia Coffee 10 222 Πακέτο των 10  11,30 E

Hoodia Coffee 10 223 Κούτα των 100 102,00 E
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ΕίΔη ΚωΔίΚΟς ςΥςΚΕΥΑςίΑ Λ.Τ.
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Όλες οι αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 



* συν έξοδα αποστολής

Προϊόν  Κωδικός Τιμή

Καφετιέρα, λευκή  10 206 167,00 E *

Καφετιέρα, μαύρη  10 207 167,00 E *

Με κάθε καφετιέρα  

λαμβάνετε μια 

συσκευασία δώρου  

με 12 είδη καφέ 

για δοκιμή.

Μέγιστη απόλαυση καφέ 
σε πολύ ευνοϊκές τιμές.
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N.W.A. HELLAS Ltd.
Aghiou Georgiou 5, Cosmos Offices,

57001 Pylea Thessaloniki, Greece


