




O NÁS

Společnost JABLUM Czech vznikla v roce 2007 jako ryze česká rodinná firma se zaměřením na 
pražení kávy. Od té doby se stále rozrůstáme. Provozujeme čtyři pražírny, které jsou součástí našich 
kávových center. Zákazníkům kromě kvalitní kávy nabízíme i kompletní kávové služby. Těší nás, 
že se nám daří udržet si rodinnou atmosféru a zakládáme si na stejném přístupu i k zákazníkům. 
Pohoda totiž ke kávě patří.

ABOUT US

JABLUM Czech was established in 2007 as a family business specialized in coffee roasting. Since 
then we have been growing steadily. In adition to good coffee, we also offer comprehensive 
customer service. We‘re pleased to maintain the family environment in the company, and we insist 
on the same approach towards the customers. Coffee needs friendly atmosphere.





KÁVOVÁ CENTRA

Káva je naší vášní, kterou vždy s velkým potěšením 
předáváme dál. Otevřením kávových center v Praze,  
Mladé Boleslavi, Liberci a Hradci Králové jsme vytvořili 
místa k setkávání všech, kterým káva učarovala, ale také 
těch, kteří se s kávou teprve seznamují. Naše práce nás 
baví a věříme, že to vnímají naši partneři i zákazníci.

COFFEE CENTRES

Coffee is our true passion which we are happy to pass on. 
By the opening of Coffee Centers in Prague, Mladá Boleslav, 
Liberec and Hradec Králové we’ve created a meeting point 
for those similarly enchanted by coffee, or for those who 
just started discovering its charms. We enjoy what we do, 
and we believe our partners and customers can see it.





SKLAD A DISTRIBUCE ZELENÉ KÁVY

Náš sklad s kontrolovaným klimatem a kapacitou až 60 tun se pravidelně plní nejlepší zelenou 
kávou z různých koutů světa, čehož využívají i ostatní pražírny, které u nás kávu nakupují. Při pražení 
vždy respektujeme budoucí způsob přípravy. Kávová zrna proto pražíme v několika stupních tak, 
abyste s každým šálkem získali excelentní chuťový zážitek.

STORAGE AND DISTRIBUTION OF GREEN COFFEE

Our warehouses with capacity up to 60 tons regularly fill up with best green coffee beans from 
various parts of the world. That‘s why other coffee roasting plants know it‘s good to buy from us. 
During roasting, we always pay respect to the future way of coffee making. Therefore, we roast the 
beans in several stages to bring the excellent tasting experience right to your cup.





COFFEE ROASTING PLANT

Coffee roasting requires perfect sense and passion for coffee – every bean is unique. Its character is 
shaped by soil that gives the beans strength for growing, by the local climate and alltitude and the 
coffee roasting technology. Only the state-of-the-art roasting plants can produce the top-quality 
roasted coffee. That’s why we‘re happy to use the U.S. roasting plants LORING Falcon 15kg, LORING 
Nighthawk 7kg and Novoroaster 2kg and 1kg, the very best in current world of perfect coffee.

PRAŽÍRNA KÁVY

Pražení vyžaduje mistrovský cit a vášeň pro kávu, protože každé kávové zrno je jedinečné. Za 
své vlastnosti vděčí půdě, klimatu, nadmořské výšce, ale i metodě zpracování. Jen nejmodernější 
technologie umožňují dosáhnout nekompromisní kvality. Proto jsme hrdí, že pracujeme na několika 
špičkových amerických pražírnách LORING Falcon 15kg, LORING Nighthawk 7kg a Novoroaster 2kg 
a 1kg, které jsou synonymem pro absolutní špičku ve světě výběrové kávy.





COFFEE TASTING AND CUSTOM COFFEE BLENDS

Tasting is an important part of our work. In cooperation with farmers, we select interesting 
coffees from various countries, searching and discovering new tastes. We also impatiently wait 
for new batches of coffee beans from our trees planted in Tanzania as a part of a partnership 
project. Together with our baristas and roasting crew, feel free to pick the best possible coffee for 
you and create your own recipe. And what’s more, we also provide original packaging. Our own 
technological equipment enables us to produce personalized packages, starting with a single 
piece. 

DEGUSTACE A KÁVOVÉ SMĚSI NA MÍRU

Degustace káv je důležitou součástí naší práce. Ve spolupráci s farmáři vybíráme zajímavé kávy 
z různých zemí, hledáme a objevujeme nové chutě. Netrpělivě také očekáváme nové sklizně 
kávových třešní z našich vlastních kávových stromků, které jsme v rámci partnerského projektu 
vysadili v Tanzánii. Vyberte společně s našimi baristy a pražiči tu nejlepší kávu a vytvořte si svoji 
vlastní recepturu. Kávy vám rádi také originálně zabalíme. Naše technologické vybavení nám 
umožňuje vyrábět personalisovaná balení již od jednoho kusu.





PERSONALIZED COFFEE

Sometimes, the tiniest details largely affect the overall 
impression, and that’s why we keep them in our minds.
The coffee you’ve selected can bear your logo or inscription. 
You can choose from a broad range of personalized options, 
from printed colorful labels to posh engraved wooden 
crates. Our graphic department is always ready to tailor the 
design to your needs and wishes, including making the 
whole batch of coffee under your private brand. 

KÁVA NA PŘÁNÍ

I nepatrná drobnost často rozhoduje o tom, jak působí
celek. Zaměřujeme se na ty nejmenší detaily. Vámi vybranou 
kávu můžete doplnit vlastním věnováním či firemním 
logem. Vybírejte z celé řady personalizovaných balení, od 
tisku barevných etiket až po gravírování luxusních dřevěných 
obalů. Grafické oddělení je připraveno vám navrhnout 
design na míru, a to včetně vytvoření kávy pod vaší
privátní značkou.





ALTERNATIVE COFFEE BREWING METHODS

The making of perfect espresso is a royal discipline. It requires top-quality equipment, good 
knowledge and years of experience. However, it’s not the only way to good coffee. Drip, Chemex, 
Vacuum pot, French press, Aero-press. There are numerous possibilities to enjoy a perfect coffee 
experience in the comfort of your home. The visitors of coffee centers can try it all out, and then 
decide which is the right way for them. 

ALTERNATIVNÍ A JINÉ PŘÍPRAVY KÁVY

Příprava perfektního espressa patří mezi královské disciplíny. Vyžaduje kvalitní vybavení, znalosti 
a mnoho zkušeností. Není to však jediná cesta ke kvalitní kávě. Drip, Chemex, Vacuum pot, French 
press, Aero-press. To jsou jen některé z možností, jak si v pohodlí domova dopřát výborný zážitek 
z kávy. U nás si můžete vše vyzkoušet a sami se rozhodnout, kterou cestou se vydáte.









FULLY AUTOMATIC COFFEE MACHINES

For better comfort in coffee making, we‘re happy to help 
you pick out the best automatic coffee machine for you. 
It’s a specific category that requires personal approach 
and high variability of devices on offer. Our Coffee Centers 
binclude some of the greatest showrooms in the Czech 
Republic, you can try all coffee makers for yourself, and 
taste the coffee they produce.

AUTOMATICKÉ KÁVOVARY

Patříte-li mezi příznivce pohodlné přípravy kávy, 
rádi vás provedeme pestrým světem automatických 
kávovarů.  Nabízíme individuální přístup a vysokou 
variabilitu vystavených modelů. Součástí našich kávových 
center jsou jedny z největších showroomů automatických 
kávovarů v České republice. Zde si můžete všechny 
kávovary osobně vyzkoušet a kávu z nich ochutnat. 





PROFESSIONAL COFFEE MACHINES

Our coffee centers offer professional espresso machines of many important brands. Victoria 
Arduiono, Nuova Simonelli or Lamanti, that’s the top of the current barista technology, all dressed 
up in smart design; we also offer a broad range of accessories. And the icing on the cake? 
Our training rooms, fully equipped with everything that professional baristas need to make 
 a perfect espresso, latte art and other magic tricks.

PROFESIONÁLNÍ KÁVOVARY

V kávových centrech JABLUM jsou zastoupeny významné značky profesionálních pákových 
kávovarů. Victoria Arduino, Nuova Simonelli či Lamanti prezentují vrchol baristické technologie 
oděný v elegantním designu. Nabízíme také velký výběr příslušenství a baristických doplňků. 
Jako velké lákadlo vnímáme naše školící místnosti, plně vybavené vším, co profesionální baristé 
potřebují k přípravě dokonalého espressa, latte art a dalším kouzlům.





SERVICES

Long-standing relationships with the customers has the highest priority. That’s why we provide 
warranty and post-warranty service for all coffee machines we’ve sold, in our fully equipped service 
centers. Our sophisticated pick-up system enables us to provide this service in the whole Czech 
Republic quickly and effectively. In case of any problem, just call our service hotline and let us take 
care of the rest. We’ll even provide you with a spare coffee maker as we know that coffee makes life 
better.

SERVISNÍ CENTRA

Tím nejdůležitějším je pro nás dlouhodobý vztah se zákazníkem. Proto na všechny nabízené 
kávovary zajišťujeme záruční i pozáruční servis v našich plně vybavených servisních střediscích. 
Díky propracovanému pick-up systému (odvezeme - opravíme - přivezeme) zajišťujeme servis 
v rámci celé ČR s rychlou odezvou. V případě jakékoliv závady stačí zavolat na naši servisní linku 
a o zbytek už se postaráme. A to i o náhradní kávovar, protože víme, že s kávou je život příjemnější.





COURSES AND TEAM BUILDING EVENTS

Training courses for baristas and tasting sessions provide excellence opportunities to share our 
experiences and passion for coffee. All courses are led by our experienced baristas in the fully 
equipped coffee centers in Prague, Mladá Boleslav and Hradec Králové. Most emphasis in our 
courses is always put into practical training using professional technology. In case of interest, we 
can always enhance your event with professional coffee catering, barista show or guided tasting. 
Our courses are designed for café owners, future baristas but also home coffee-making enthusiasts, 
or total newcomers in the coffee world. 

BARISTICKÉ KURZY A TEAMBUILDING

Kávové baristické kurzy a degustace jsou skvělou možností, jak se s vámi o naše zkušenosti a vášeň 
ke kávě podělit. Všechny kurzy vedou zkušení baristé ve špičkově vybavených prostorách Kávových 
center v Praze, Mladé Boleslavi a Hradci Králové. Velký prostor věnujeme zejména praktickému 
tréninku na profesionálních technologiích. V případě zájmu rádi zpestříme Vaši akci profesionálním 
kávovým cateringem, baristickou show či moderovanou degustací.





ANALYTIC LABORATORY

Coffee is a fantastic collection of various tastes and aromas. As the first company in the Czech 
Republic and one of the few roasting plants in Europe, we at JABLUM Czech have built our own 
chemical lab. Our state-of-the-art technological equipment enables us to test our coffee before 
and after roasting. We therefore know our coffee down to the finest detail.

ANALYTICKÁ LABORATOŘ

Káva je úžasnou kolekcí různých látek a aromat. JABLUM Czech jako první pražírna v České 
republice, a jedna z mála v Evropě, vybudovala vlastní chemickou laboratoř. Špičkové technické 
vybavení nám umožňuje kávu testovat před i po upražení. Naši kávu tak známe opravdu do těch 
nejmenších detailů.





CUSTOMER CARE

The leading coffee brands and broad range of services 
are only a part of our success. Big emphasis is put into the 
customer care and support at the highest quality level. 
Our whole team, including the service engineers, is 
available whenever needed. At any time, we‘re ready to 
offer you a custom-made solution, tailored to your specific 
requirements and needs, and to inspire you with the best 
products around. 

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Zastoupení předních kávových značek a šíře nabízených 
služeb tvoří jen část našeho úspěchu. Velký důraz klademe 
na péči o zákazníka a poskytování zákaznické podpory 
na nejvyšší úrovni. K dispozici je vám celý tým včetně 
servisních techniků. Jsme připraveni kdykoliv navrhnout 
řešení na míru s ohledem na vaše konkrétní požadavky 
a inspirovat vás těmi nejlepšími produkty.



POZNÁMKY / NOTES






