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Jacy są miłośnicy kawy, każdy widzi. Ale łączy ich jedno: znają 
się na tym, co dobre. To dlatego ekspresy do kawy 4Swiss są 
po prostu dobre. Są uniwersalne, wielofunkcyjne, wyróżniają się 
minimalizmem, świetnym design’em i niezawodnością. To wszystko, 
czego potrzeba dobrym automatom do kawy. Pewnie dlatego 
doceniają je zarówno przedsiębiorcy, właściciele restauracji, 
pracownicy biur, rzemieślnicy, a nawet domowi kawosze.

Design  
i wnętrze
JAK COŚ JEST DO WSZYSTKIEGO, TO JEST TO 4SWISS



Inteligentne urządzenie Pro, dzięki rozbudowanemu systemowi 
personalizacji, pozwoli Ci skomponować dokładnie taką kawę, 
jaką lubisz. Wystarczy jeden przycisk, aby otrzymać wyśmienite 
espresso, americano, cappuccino i latte, a także idealnie spienione 
mleko i wrzątek do przyrządzenia na przykład herbaty.

Roma A 10 Pro / Pro Mini zapewni Ci tę różnorodność w miejscu, 
gdzie kawa jest jednym ze źródeł Twojego dochodu. Szczególnie 
sprawdzi się w biurze lub w małej gastronomii, gdzie dzięki 
zastosowaniu wolno-obrotowego młynka (system Super Silent 
czyni je najcichszymi w swojej kategorii) nie będzie zakłócał  
ciszy tak potrzebnej do efektywnej pracy.  

Wisienką na tym kawowym torcie jest możliwość umieszczenia  
logo firmy na dolnym wyświetlaczu LCD.

PRO MINI  
CZY PRO?ROMA A10 PRO
RÓŻNORODNOŚĆ I AUTOMATYZACJA

4Swiss Roma A10 PRO 4Swiss Roma A10 PRO 



W tym przypadku wielkość ma znaczenie. Znaczenie decydujące
o powodzeniu biznesu takiego, jak duże biuro, stacja benzynowa,  
sklep spożywczy czy każde inne przedsięwzięcie, gdzie pracownik  
albo Klient może mieć ochotę na pyszną i jakościową kawę na miejscu  
lub na wynos.

V8 to przystosowany do dużych obciążeń, niezniszczalny zawodowiec, 
który z wyczuciem godnym najlepszego baristy, przygotuje każdą 
z popularnych kaw. Dzięki możliwości zastosowania zawansowanego 
systemu kontroli urządzenia, jego obsługa nie stanowi dla nikogo 
problemu. Dodatkowym, gotowym rozwiązaniem jest szafka 
wyposażona w wygodny schowek, dyspenser papierowych kubków, 
kosz na śmieci oraz pojemnik na wodę. Dzięki zastosowaniu rozwiązań 
praktycznie bezobsługowych, V8 jest idealnym rozwiązaniem dla 
firm ceniących sobie czas.

WIELKI 
ZWYCIĘZCA

V8 PRO

KAWA W DUŻYM FORMACIE

4Swiss V8 PRO



Ekspres automatyczny A7 Small Office, jak sama jego nazwa wskazuje,  
to idealny pracownik biurowy. Jest cichy (system Super Silent), jest 
wszechstronny, szybki i kreatywny (system One Touch Coffee pozwala  
za jednym dotknięciem, przygotować jedną z indywidualnie definiowa-
nych kaw), pracuje za dwóch (system X2 TWIN pozwala przygotować  
2 kawy jednocześnie) i nie stwarza problemów. 

A na dodatek nie zajmuje dużo miejsca, no i jest na czym oko zawiesić.

SIŁA 
SKROMNOŚCI

A7 Small office

STWORZONY DO PRACY BIUROWEJ

4Swiss A7 Small Office



Są tacy kawosze, którzy piją tylko czarną kawę. Ale my nie  
zapominamy o tych, którzy nie wyobrażają sobie innej kawy 
niż ta z mlekiem. Specjalnie dla nich prezentujemy praktyczne,  
podręczne lodówki, które zadbają o to, by mleko do kawy było  
świeże i zawsze miało odpowiedną temperaturę. 

Nasze lodówki nie tylko sprawiają radość miłośnikom latte czy  
flat white. Dzięki nim, firma oszczędza pieniądze wylewane  
bezpowrotnie wraz zepsutym mlekiem.

CHŁODNA  
KALKULACJALODÓWKA NA MLEKO
NIBY DODATEK, A NIEZBĘDNY

Lodówka na mleko BR6C



Popularne gatunki Arabiki dyktują trendy na rynku sprzedaży kawy, a tu… 
niespodzianka! My Polacy uwielbiany również Rubustę, z czego często 
nie zdajemy sobie nawet sprawy. Dlatego stworzyliśmy mieszanki kaw 
łączące Arabikę i Rubustę, ponieważ tylko przy takim rozwiązaniu 
można było uzyskać wyjątkowy profil smakowy; wyrazistość i doskonałe 
body przy zachowaniu niskiej kwaskowatowości oraz nuty kwiatowej.

Black Intensive to kompozycja trzech rodzajów ziaren; Indie, Etiopia  
i Columbia, która pozwoliła nam stworzyć kawę o niepowtarzalnym 
aromacie. Cechuje ją intensywny smak przy zachowaniu niskiej 
kwaskowatości i goryczy.

White Sensitive - Idealnie skomponowana mieszanka. Poprzez połączenie
wyselekcjonowanych ziaren Brazylia, Columbia, Indie pozwoliła uzyskać 
wspaniały efekt końcowy. Delikatna, zrównoważona o wspaniałym 
zapachu owocowo-kwiatowym.

W ofercie mamy opakowania 750 i 250 gramów.

BLACK&WHITE

KAWY 4SWISS

CZARNA MOC I BIAŁA SUBTELNOŚĆ

Kawy 4Swiss



Wielofunkcyjne wyświetlacze pojemnościowe są sercem sterowania 
wszystkimi ekspresami 4Swiss. Dzięki zaawansowanej technologii, 
ekrany reagują na najlżejszy dotyk, a intuicyjne menu sprawia, że 
przygotowanie ulubionej kawy staje się dziecinnie proste. W modelu 
Roma A10 Pro mniejszy wyświetlacz daje możliwość dodatkowej 
personalizacji. Wgraj logo Twojej firmy i słuchaj westchnień podziwu
zazdrosnych Klientów.

WSZYSTKO  
POD PALCEM

WYŚWIETLACZE LCD

WYGODNA WIELOFUNKCYJNOŚĆ



Standardowo, wraz z ekspresem dostarczamy: 
 termos na zimne mleko do spieniania    – 500 ml (w modelach Home / Pro Mini),
 pędzel i szczotkę do czyszczenia,
 zestaw zapasowych uszczelek bloku,
 2 wężyki do mleka w butelce.

Akcesoria dodatkowe: 
 tabletki do czyszczenia bloku zaparzającego 12 szt., 
 tabletki odkamieniające 6 szt., 
 płyn do czyszczenia układu mlecznego 250 ml,
 filtr wody montowany w zbiorniku wody,
 filtry zewnętrzne do podłączenia stałego.

ekspresowe
dodatki

AKCESORIA

NIE SAMĄ KAWĄ CZŁOWIEK ŻYJE





Napięcie ..................................................................................................................................... 230 V
Moc silnika .............................................................................................................................. 1400 W
Długość przewodu .................................................................................................................. 120 cm
Zużycie energii w trybie czuwania ................................................................................................ <2 W 
Ciśnienie ........................................................................................................... 19 bar – włoska pompa
Pojemność pojemnika na kawe ziarnistą ................................................................................. 750 g 
Pojemność zbiornika na wodę ............................................................ 1700 ml lub stałe zasilanie
Pojemność pojemnika na fusy ......................................................................................... 150 porcji 
Pojemność tacy ociekowej .................................................................................................... 3000 ml 
Nominalne obciążenie dziennie ........................................................................................... 1 – 50 kaw
Wyświetlacze kolorowe LCD .................................................................. 2, w tym jeden dotykowy 
Certyfikaty zgodności ........................................................................ CB, LFGB, Rohs, ErPs, GS, CE
Regulacja objętości kawy .................................................................................................. 20 ~ 250 ml  
Regulacja ilości kawy mielonej ................................................................................................ 7 ~ 12 g  
System Easy Clean  
System One Touch Coffee 
System pojemnościowego sterowania dotykowego  
Funkcja kawy mielonej
Regulacja temperatury zaparzania
Regulacja ciśnienia zaparzania
Oferowany w kolorach białym i czarnym

Napięcie ..................................................................................................................................... 230 V
Moc silnika .............................................................................................................................. 1400 W
Długość przewodu .................................................................................................................. 120 cm
Zużycie energii w trybie czuwania ................................................................................................ <2 W 
Ciśnienie ........................................................................................................... 19 bar – włoska pompa
Pojemność pojemnika na kawe ziarnistą ................................................................................. 750 g 
Pojemność zbiornika na wodę ............................................................ 1700 ml lub stałe zasilanie
Pojemność pojemnika na fusy .............................................................................................. 15 porcji 
Pojemność tacy ociekowej ........................................................................................................ 800 ml 
Nominalne obciążenie dziennie ........................................................................................... 1 – 30 kaw
Wyświetlacze kolorowe LCD .................................................................. 2, w tym jeden dotykowy 
Certyfikaty zgodności ........................................................................ CB, LFGB, Rohs, ErPs, GS, CE
Regulacja objętości kawy .................................................................................................. 20 ~ 250 ml  
Regulacja ilości kawy mielonej ................................................................................................ 7 ~ 12 g  
System Easy Clean  
System One Touch Coffee 
System pojemnościowego sterowania dotykowego  
Funkcja kawy mielonej
Regulacja temperatury zaparzania
Regulacja ciśnienia zaparzania
Oferowany w kolorach białym i czarnym

4SWISS ROMA A10 PRO 4SWISS ROMA A10 PRO MINI

4Swiss Roma A10 PRO Biały 4Swiss Roma A10 PRO Mini



Napięcie ..................................................................................................................................... 230 V
Moc silnika .............................................................................................................................. 1400 W
Długość przewodu .................................................................................................................. 120 cm
Zużycie energii w trybie czuwania ................................................................................................ <2 W 
Ciśnienie ........................................................................................................... 19 bar – włoska pompa
Pojemność pojemnika na kawe ziarnistą ................................................................................. 250 g 
Pojemność zbiornika na wodę .................................................................................................. 1700 ml
Pojemność pojemnika na fusy .............................................................................................. 15 porcji 
Pojemność tacy ociekowej ........................................................................................................ 800 ml 
Nominalne obciążenie dziennie .............................................................................................. 1 – 15 kaw
Wyświetlacze kolorowe LCD .................................................................. 2, w tym jeden dotykowy 

4SWISS ROMA A10 HOME 4SWISS V8 PRO

4Swiss Roma A10 PRO Mini 4Swiss V8 PRO

Napięcie ..................................................................................................................................... 230 V
Moc silnika .............................................................................................................................. 2800 W
Długość przewodu .................................................................................................................. 120 cm
Zużycie energii w trybie czuwania ................................................................................................ <2 W 
Ciśnienie ........................................................................................................... 19 bar – włoska pompa
Pojemność pojemnika na kawe ziarnistą ............................................................................... 1500 g 
Pojemność zbiornika na wodę ............................................................ 1300 ml lub stałe zasilanie
Pojemność pojemnika na fusy .............................................................................................. 20 porcji 
Pojemność tacy ociekowej ....................................................................................................... 2000 ml 
Nominalne obciążenie dziennie ........................................................................................... 1 – 30 kaw
Wyświetlacze kolorowe LCD ............................................................................................ 1 dotykowy 
Certyfikaty zgodności ........................................................................ CCC, GS, CE, CB, LFGB, Rohs 
Regulacja objętości kawy ............................................................................................... 20 ~ 4000 ml  
Regulacja ilości kawy mielonej ................................................................................................ 7 ~ 16 g  
System Easy Clean  
System One Touch Coffee 
Obsługa w wielu językach 
Funkcja kawy mielonej



Napięcie ..................................................................................................................................... 230 V
Długość przewodu .................................................................................................................. 120 cm
Moc silnika .............................................................................................................................. 1400 W
Zużycie energii w trybie czuwania ................................................................................................ <2 W 
Ciśnienie ....................................................................................................................................... 19 bar 
Pojemność pojemnika na kawe ziarnistą ................................................................................. 250 g 
Pojemność zbiornika na wodę .................................................................................................. 1700 ml
Pojemność pojemnika na fusy .............................................................................................. 15 porcji 
Pojemność tacy ociekowej ........................................................................................................ 800 ml 
Nominalne obciążenie dziennie ............................................................................................ 1 – 10  kaw
Wyświetlacze kolorowe LCD .............................................................................................................. 1
System Super Silent
System One Touch Coffee
System One Touch Hot Water
System  X2 Twin
Personalizacja objętości, mocy i ciśnienia kawy
Sustem Double Cup Warmer
WOW Milk Effect! 

4SWISS A7 SMALL OFFICE

4SwissA7 Small Office

LODÓWKI DO MLEKA

Lodówka na mleko BR6C

Pojemność    6 L   6 L   6L  
Czynnik chłodniczy   R134a/R600a  R134a/R600a  R134a/R600a
Waga netto kg    14.1   12   14.1 
Waga brutto   16.1   14.1   16.1   
Zakres temp (ᴼC/ᴼF)   0ᴼC~4ᴼC/32ᴼF~39ᴼF 0ᴼC~4ᴼC/32ᴼF~39ᴼF 0ᴼC~4ᴼC/32ᴼF~39ᴼF
Wymiary mm   220/452/456  220/452/376  220/452/456 
Wymiary wewnętrzne   160/130/280  160/130/280  160/130/280
Przepust na rurkę  7 mm   7 mm   7 mm 
Wyswietlacz temperatury  tak   nie   tak

               BR6C               BC6               BC6C



• Tabletki do czyszczenia bloku zaparzającego 12 szt., 
• tabletki odkamieniające 6 szt., 
• płyn do czyszczenia układu mlecznego 250 ml,
• filtr wody montowany w zbiorniku wody,
• filtr zanurzeniowy – zewnętrzny.

CHEMIA I AKCESORIA

Tabletki do czyszczenia bloku zaparzającego 12 szt. 

Filtr wody montowany w zbiorniku wody Filtr zanurzeniowy − zewnętrzny

Tabletki odkamieniające 6 szt. Płyn do czyszczenia  
układu mlecznego 250 ml



4 SWISS TRADE SP. Z O.O.

info@4swiss.pl
+48 693 810 244

SHOWROOM:
ul. Komorowska 53
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00

4swiss.pl


