LA PAUSA

MÉS PRODUCTIVA
Una pausa de qualitat impulsa la productivitat, l'energia i l'entusiasme.
Treballem per oferir aquests interludis vitals dins la jornada laboral.
ESTEM QUAN I PEL QUE NECESSITI
Adaptem els nostres serveis a les seves necessitats i objectius per
personalitzar-los al màxim. Ens encarreguem del manteniment i servei tècnic
posterior de les màquines. A més, procurem adequar els nostres horaris
d'atenció als horaris d'obertura de l'empresa.

NO ÉS UN CAFÈ,

ÉS EL CAFÈ

Treballem amb les millors marques per oferir un cafè
aràbic 100% natural amb tocs torrats que li donen
profunditat, aroma i cos.
Conservem l'essència
Cafè envasat amb vàlvula mono direccional i atmosfera
modificada que permet l’envasat hermètic i, per tant, la
millor conservació del producte.
Creem bon ambient
El cafè Flor de Santos es cultiva amb processos
respectuosos amb el medi ambient, ecològics i
sostenibles, certificats per la RainForest-Alliance.
El cafè Illy va ser el 2011 la primera empresa en rebre el
certificat DNV, Responsible Supply Chain Process”, la qual
garanteix un enfocament sostenible en tota la cadena de
producció i en les relacions empresarials.

MÉS ENERGIA

EN UN CLIC

Treballar amb gana pot ser una gran font de distracció i malestar.
Els nivells de concentració i empatia disminueixen dràsticament.
Per això oferim un ampli ventall de snacks, tant per als amants del dolç com del salat.
Entre d'altres oferim fruits secs, sandvitxos, barretes energètiques i dietètiques,
productes làctics, refrescos normals i light i sucs a base de fruita.

HIDRATEM

LES IDEES

Quan el cos es deshidrata, comença a sentir
fatiga, mal de cap i mal d'humor.
Per aquest motiu, volem ser la font que hidrata
ment i cos i que fa possible una jornada de
treball productiva i positiva.

NO ENS ATUREM,

INNOVEM

Per oferir l'experiència d'una pausa fàcil, intuïtiva
i atractiva sempre busquem la maquinària més
capdavantera i innovadora del sector amb
pantalles tàctils, visualització del producte,
menús de fàcil interacció i optimització
intel·ligent de la temperatura per mantenir els
snacks en perfecte estat.

UN SERVEI

“EXPRESSO”

Com un bon espresso, els nostres serveis són intensos, exprés i eficients fent
possible que l'energia i la productivitat de la jornada no decaiguin en cap moment.
A Cafès La Selva ens comprometem amb:
Servei tècnic per a qualsevol incidència les 24 hores.
Manteniment i higienització de tota la maquinària, tant interior com exterior, amb
productes de neteja certificats per a superfícies alimentàries i fent ús de guants de
nitril d'un sol ús durant el seu repostatge.
SERVEIS DE PROXIMITAT.
Ens movem entre la Selva, el Gironès, Garrotxa i Osona per oferir en tot moment un servei d'un alt grau d'eficàcia i rapidesa.
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