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Prawie każdy z nas spożywa przekąski i napoje poza domem, w miejscach takich
jak praca, szkoła, podczas robienia zakupów czy w podróży. Często jest to kawa
czy smakołyk z automatu. Spieszymy się, sięgając po to, co najbliżej dostępne.

Firma SAKART dba o to, by Twój posiłek nie tylko był szybki
i łatwo dostępny, ale przede wszystkim świeży i pożywny.

Kawa marki

S AT R O

Każdy z nas ma swoje preferencje smakowe, dlatego SAKART
zapewnia w firmowych ekspresach vendingowych pełną gamę
napojów opartych na markowych produktach. Kawa
czarna, z mlekiem, cappuccino, café latte, herbata, czekolada,
mleko to podstawowe napoje dostępne w kawomatach SAKART.

Automaty sprzedające przekąski i zimne napoje to najnowszy trend
vendingu w Polsce, dlatego nasza firma oferuje gamę sprawdzonych
urządzeń sprzedających świeże kanapki oraz napoje. Oferta
SAKART to w pełni zautomatyzowane sklepy, w których możemy
wybierać wśród wielu napojów gorących, jak i zimnych oraz kanapek.
Przekąski i napoje są zawsze schłodzone, gdyż automaty wyposażone
są w energooszczędne chłodziarki.

Maszyny talerzowe, z uwagi na

wbudowaną chłodziarkę, idealnie nadają
się do dystrybucji świeżych artykułów
spożywczych wymagających niższej
temperatury (można ją regulować),
takich jak świeże kanapki czy soki
i napoje w butelkach i puszkach.

Zimne napoje spożywamy każdego dnia, dlatego w automatach
SAKART zapewniamy szeroki asortyment zimnych napojów
w wielu smakach, aby sprostać różnorodnym gustom.

Zimne napoje z automatów samosprzedających to doskonały
i szybki sposób na zaspokojenie pragnienia, szczególnie
w czasie upałów i gorących dni. Napoje wydawane przez maszyny
samosprzedające firmy SAKART są zawsze doskonale schłodzone.

Firma SAKART, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom pracodawców i pracowników,
prowadzi również działalność kateringową.
Instytucjom i firmom oferujemy dostawy
świeżych kanapek śniadaniowych
bezpośrednio do automatów w Państwa
siedzibie. Wizyty te są regularne, wszelkie
ustalenia zasad współpracy ustalane
są z kierownictwem instytucji. Każdego
dnia kanapki są przygotowywane przez
pobliskie restauracje posiadające
odpowiednie zezwolenia.

Automaty samosprzedające
przekąski i napoje to
nieodzowne wyposażenie

każdej firmy i instytucji.
Asortyment i standard
opakowania napojów w danym
automacie jest dostosowany do
potrzeb naszych klientów.

Chcielibyście więcej niż batoniki, napoje gazowane i przetworzona
żywność? Poznaj automaty SAKART, w których kryje się

SAMO ZDROWIE!

Firma SAKART zajmuje się instalacją
i obsługą automatów vendingowych –
maszyn samosprzedających. Docieramy
z ofertą do szkół, uczelni, budynków
użyteczności publicznej, biur i zakładów
pracy, obiektów sportowych, szpitali.

$.$57

SAKART Sp. z o.o.

Ireneusz Trupkiewicz
tel. 607 648 332
biuro.sakart@prokonto.pl

