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POZVÁNKA 
na šálku kávy



sme PRESSOBURG

s kávomilým pozdravom priatelia

veľmi nás teší 



Spoločnosť CELFIA s.r.o. má registrovanú ochrannú známku 
PRESSOBURG - čo je miesto plné kávy a značkových kávovarov.

Sídlo
Tománkova 6, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

Predajňa
Podunajská 29, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO
31385397

Označenie zápisu v obchodnom registri
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 8067/B

Charakteristika
spoločnosti

Spoločnosť CELFIA s.r.o. bola založená so 
zámerom poskytovať služby rýchleho
občerstvenia na pracoviskách
prostredníctvom siete predajných
automatov.

Na slovenskom trhu komerčne pôsobí od roku 
1995 a počas svojej existencie sa vypracovala 
medzi popredných poskytovateľov 
stravovania mimo domov, kde denne
do roku 2019 poskytla tisícom pracovníkov 
vo výrobe, v kanceláriách a školstve kávové 
špeciality a chutný snack.

Rozhodnutím odpredať časť podniku 
“Vending” zahraničnému investorovi, 
spoločnosť CELFIA združila svoje aktivity v 
oblasti predaja a servisu značkových 
kávovarov, baristických pomôcok, filtrácie 
vody a praženia zrnkovej kávy pod ochrannú 
značku PRESSOBURG ®.

Dnes spoločnosť oficiálne zastupuje
svetových výrobcov ako sú JURA 
(Švajčiarsko), Rocket Espresso
(Taliansko) a Moccamaster (Holandsko).

V sortimente nechýbajú ani značky Melitta 
a bwt (Nemecko).
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Kľúčové milníky
od roku 1995



1995

založenie spoločnosti so strategickou orientáciou na 
stravovanie mimo domov cez predajné automaty

2011

otvárame divíziu “priemysel” a s odbytom lepiacich pások výrobcu
SICAD (Taliansko) sa etablujeme do výrobných podnikov rôzneho odvetvia

2000

vyhrávame tender na servisne zásobovanie siete čerpacích
staníc MOL Slovensko s kávou

2013

získavame licenciu a stávame sa dealerom pre JURA Professional 
švajčiarske plnoautomatické kávovary

2004

presadzujeme sa na nemeckom trhu a začíname vykonávať
generálne údržby kávovarov siete Tchibo Nemecko 

2016

rozširujeme sortiment o prémiové pákové kávovary  pre 
domácnosti a profesionálov Rocket Espresso a stávame sa 
servisným partnerom a dealerom pre SR

2006

stávame sa výhradným regionálnym partnerom spoločnosti
Nestlé Slovensko pre oblasť “Reštauračné systémy - nápojové automaty”

2019

odpredávame časť podniku “Vending” a sústreďujeme
predaj a servis prémiových kávovarov a príslušenstva pod 
obchodnú značku PRESSOBURG

2009

distribúciou minerálnej vody Gateiner (Rakúsko) sa posúvame
do segemntu HoReCa

v tom istom roku
• otvárame v Bratislave kamennú špecializovanú
   predajňu a zriaďujeme Eshop 
• stávame sa dodávateľom internetovéh predajcu MALL

2010

s rakúskym partnerom zakladáme sieť pekární Ankerbrot
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Vízia
byť stále lepším profesionálom



SPOLUPRACUJTE S NAMI, LEBO SME

• DôSLEDNÍ v práci a budovaní zákazníckych vzťahov 

             • ODbOrNE  zdatní a znalí v odbore predaja - servisu - údržby kávovarov

Máme rokmi odskúšané a zvládnuté systémy a procesy 

tovarová objednávka

• prijatá z Eshopu
• prijatá Emailom
• prijatá telefonicky
• prijatá na predajni

• vystavenie dodacieho   
  listu

• vystavenie faktúry 
  (platba prevodom)

• vystavenie dokladu o 
  úhrade
  (hotovostná platba)

vybavenie

 objednávka servisu

• prijatá Emailom
• prijatá telefonicky
• prijatá na predajni

vybavenie
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zúčtovanie opravy 

odovzdanie zákazníkovi 

odovzdanie zákazníkovi 

• cenová ponuka opravy
• odsúhlasenie

• bezplatná záručná 
   oprava

CELFIA s.r.o.
Podunajská 29
821 06 Bratislava

www.pressoburg.sk


