
QUALITAT, TECNOLOGIA I SOSTENIBILITAT PER 
A QUE GAUDEIXIS DEL MILLOR CAFÈ A LA 
TEVA EMPRESA



UN SERVEI INTEGRAL 
per a totes les solucions

MODELS 
de contracte

SERVEI
tècnic

CALL 
center

SERVEI 
d’esdeveniments

LOGÍSTICA SOSTENIBILITAT



MODELS
de contracte

Disposem de diferents models de 
contracte per a ajustar-nos a les necessi-
tats que qualsevol empresa o grup de 
treballadors.
Podem oferir-te cafeteres en lloguer, de 
venda o sense cost a través de consums 
mínims. 

SERVEI 
tècnic

Comptem amb una àmplia xarxa de 
servei tècnic que cobreix la gran majoria 
del territori nacional. En aquells llocs on 
no podem estar presents, oferim servei 
de reparacions per substitució.

CALL
center

T’assignarem un especialista que serà el 
teu contacte de referència per a que 
tinguis sempre tota l’atenció que neces-
sitis i et mantingui al dia de totes les 
nostres ofertes i promocions. 



LOGÍSTICA

Comptem amb una xarxa logística 
pròpia a les grans ciutats i la completem 
amb una logística externa per la resta 
d’àrees. Arribem a tot el territori nacional 
amb un temps mitjà d’entrega de 48 h. 
Tots els nostres clients disposen d’entre-
gues gratuïtes sota comanda mínima.

SERVEI 
d’esdeveniments

Posem a la teva disposició un servei 
gratuït de cessió de cafeteres per a esde-
veniments. Pels que no són clients, 
oferim contractes temporals que cobre-
ixen qualsevol classe de servei.

SOSTENIBILITAT

A Novell apliquem polítiques sostenibles 
des de la plantació �ns a la tassa de cafè. 
És el motor que ens mou i que ens fa ser 
la referència en sostenibilitat en el món 
el cafè.
Per aquesta raó, seguirem investigant i 
desenvolupant productes i processos 
que ens garanteixin la màxima qualitat 
dels nostres cafès, sense comprometre el 
benestar ambiental de les generacions 
futures.



ACONSEGUEIX EL MILLOR CAFÈ
amb les nostres cafeteres Novell O�ce



ACCESSORIS I COMPLEMENTS
per a un consum més responsable

PALETINES 
de fusta

SUCRE
amb sobre compostable

GOTS
100% compostables



PRÒXIMS LLANÇAMENTS:
Càpsules professionals 100% compostables

Pròximament disposarem d’una nova 
gamma de càpsules monodosis composta-
bles de cafè 100% orgànic i amb diferents 
blends i intensitats, exclusivament per a 
empreses.




