
 Grupy produktów
  Automatyczne ekspresy do kawy  
do użytku domowego i profesjonalnego

 Product groups
  Fully automatic coffee machines  
– domestic and professional

 Unikatowe cechy produktów
  Opatentowana technologia zaparzania krótkich kaw  
– Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P©). 

  Pierwszy na świecie ekspres do parzenia specjałów kawowych  
na gorąco i na zimno – model Z10

 Unique selling propositions
  Patented technology for brewing short coffees  
– Pulse Extraction Process (P.E.P©)

  The world’s first – the groundbreaking model Z10  
for hot and cold brew coffee specialties

 Nasze powody do dumy
 Tradycyjna szwajcarska marka o globalnym zasięgu 

 Our reasons to be proud of
  A traditional Swiss brand with a global reach 

 Inspirujące fakty / Inspiring facts

Lider w branży automatycznych ekspresów do kaw
/ A leader in the field of automatic coffee machines

!Rok założenia  
Szwajcaria 

/ Year of establishment  
Switzerland

1931

na ITM Mach Tool 
/ at ITM Mach Tool

1 x

Güdel Group AG
Gaswerkstrasse 26
Industrie Nord
4900 Langenthal
Switzerland
 
Tel .+41 62 916 91 91
Fax. +41 62 916 91 50
Mail: info@ch.gudel.com

Gudel sp. z o.o.
ul. Legionów 26/28
43-300 Bielsko-biała

Tel. +48 33 819 01 25
Fax. +48 33 819 30 85
Mail: sprzedaz@pl.gudel.com

 
 
JURA Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 366
02-819 Warszawa
Tel. +48 22 123 43 01
info-pl@jura.com 
www.pl.jura.com/pl

Poznaj nas / Meet us:

Centrum Serwisowe JURA  
– naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 

urządzeń w maksymalnie 72 h

/ JURA Service Center – warranty  
and post-warranty repairs of devices  

in a maximum of 72 hours

Serwis 24/7 – skrytki depozytowe,  
dostępne poza godzinami otwarcia Centrum 

Serwisowego, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

/ 24/7 service – safe deposit boxes,  
available outside the Service Center opening hours,  

24 hours a day, 7 days a week
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POWRóT dO STRONy GłóWNEJ
/ BACk TO MAIN PAGE

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/08/broszuraglowna.pdf
https://pl.jura.com/pl
mailto:info-pl@jura.com
https://facebook.com/jurafansPL
https://linkedin.com/company/jura-poland

