
КАПСУЛИ ЦЕЛОСНО КОМПАТИБИЛНИ СО АПАРАТИТЕ NESPRESSO



ИДЕАЛНА КОМПАТИБИЛНОСТ 
СО АПАРАТИ 
NESPRESSO
Attibassi создаде капсули за кафе кои се целосно 
компатибилни со сите апарати Nespresso. 
Секоја капсула содржи околу 5 г�ама 
печено кафе во фу�кција на соодветната 
мешавина. Меленото кафе се „складира“ 
во капсули пропилен со у�икатна 
и патентирана кликни-отвори 
активација на дното.

Капсулите Attibassi 
гарантираат:
• Максимална компатибилност - со 
сегашните и идните апарати Nespresso
• Најдобри перформанси – притисокот 
потребен за активација создава почетна 
инфузија со што се овозможу�а идеална 
подготовка на кафето
• Привлечен дизајн – капсула која мног� 
налику�а на ориг�налот

Attibassi капсулите работат 
на следниве апарати 

Nespresso: Цитиз, Пикси, Есенца, 
Латисима, Ју, Мастери, Инисиа; 
Месета (Н10); Capitani (Еспресо).



Attibassi е традиционален бренд од Болоња, Италија, надалеку 
познат по вистинскиот квалитет на неговите производи. 
Брендот започну�а со работа во занаетчиска работилница, 

во 1918-тата година.



Денес, исто како и на самиот почеток, со помош на усовршените модерни 
тех�ики на г�у�ацијата Co.ind., компанијата продолжу�а да ја искажу�а 

својата страст за италијанско еспресо. 
Она што кафето Attibassi го носи на чекор пред дру��те е, пред се’, 

постојано високиот квалитет кој е резултат на внимателно избраните 
су�овини, но и софистицираниот процес на производство кој електронски 

се контролира во сите фази.



Арома: Мешавина за сите оние кои го сакаат типичното 
италијанско еспресо. Резултат на внимателно избраната 

комбинација од зрната Арабика кои се одгледу�аат во Бразил, и 
ценетите зрна Робуста од Индија, Африка и Далечниот Исток.

Кремосо: Кремасто кафе со силен вкус, во прав италијански стил. 
Оваа мешавина се истакну�а по исполнетото тело, и единствената 

арома која е резултат на азиските и африканските зрна Робуста, 
како и специјалната процеду�а на печење.

Деликато: Мешавина од исклу�ително мазни и ароматични 100% 
зрна Арабика. Варијанта која на кафето му ја дава неговата 

типична овошна и цветна арома. Специјалната процеду�а на 
печење го подобру�а благ�от вкус и слатката арома.

Една ку�ија содржи 10 капсули.
Капсулите се снабду�аат во паку�ања од 7 ку�ии. 

Рокот на траење изнесу�а 18 месеци.



UNI EN ISO 9001-2008, UNI EN ISO 22000, UNI EN ISO 14001, 
OHSAS 18001:2007, BRC, IFS, CCPB, Fairtrade, UTZ, INEI

Co.ind s.c.

Факс: +39 051701152
www.coind.it

www.attibassi.it
info@attibassi.it

Nespresso е регистриран заштитен знак во сопственост на компанија која нема никаква поврзаност со Attibassi. 
Индикацијата е исклучително со цел да се препознаат апаратите кои се компатибилни со капсулите Attibassi.

Capitani е регистриран заштитен знак на Capitani srl.

Attibassi е регистриран заштитен знак на Co.ind. s.c.
Co.ind. е водечка италијанска индустриска групација, основана во 1961-та година. 

Денес е светски признаена како една од најважните италијански компании за печење кафе 
(нејзината главна функција).
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