
C A T Á L O G O



CAFÉ 
EM 
GRÃO

A EDERA Coffee, LDA é uma 
empresa sediada em Águeda, com 
forte influência nos ramos do café 
e do vending.

Fazemos distribuição a nível nacional, 
sendo que somos atualmente os 
representantes dos Cafés Mambo 
no distrito de Aveiro e nas ilhas dos 
Açores, sendo estas, por excelência, 
as nossas maiores áreas de atuação.

Comercializamos café em grão, 
da mais alta gama do mercado, 
direcionado essencialmente para 
cafés, bares e restaurantes, possuindo, 
todavia, soluções em matéria de 
café, mais voltado para escritórios, 
instituições ou empresas – o café 
em cápsulas.

Detemos ainda um vasto leque 
de máquinas de vending, que 
compreendem máquinas automáticas 
de bebidas quentes, tais como café, 
leite, chocolate e derivados, bem 
como de snacks, bolos e produtos 
alimentares diversos, capazes de 
darem uma resposta ágil e eficaz 
aos nossos clientes.

A EDERA Coffee, LDA tem toda 
a estrutura e logística necessária, 
bem como se encontra dotada de 
todos os equipamentos e consumíveis 
indispensáveis para a instalação e 
manutenção das soluções pretendidas, 
dispensando os nossos clientes de 
qualquer preocupação que verse 
sobre os nossos equipamentos.

Contamos com uma equipa jovem e 
dinâmica, responsável e apta a dar 
resposta a qualquer pedido/solução, 
com a maior brevidade.

Encontramo-nos ao completo dispor
de V. Exª. para qualquer esclareci-
mento adicional ou apresentação 
de proposta, bem como, completa-
mente disponíveis para qualquer 
reunião, na incessante tentativa de 
encontrar para si a melhor solução.

Aguardamos o seu contacto,
EDERA Coffee, LDA



Acidez 
Aroma
Corpo
Creme 
Equilíbrio

LOTE
OURO BRASIL

LOTE
PRATA TIMOR
Acidez 
Aroma
Corpo
Creme 
Equilíbrio

Resulta de uma rigorosa 
seleção de cafés Arábicos 
e Robustos. Oferece-nos 
a pureza de um café 
encorpado e aromático, 
que apresenta um grau de 
acidez ténue e discreto e 
proporciona uma bebida 
de paladar requintado e 
distinto.

Combina o corpo dos 
Robustos Africanos com 
os aromas característicos 
e ativos dos Arábicos 
americanos. Este lote foi 
concebido a pensar em 
quem prefere um café 
bem encorpado, de sabor 
intenso, persistente e de 
consistência aveludada.



LOTE
TRADICIONAL
Acidez 
Aroma
Corpo
Creme 
Equilíbrio

Acidez 
Aroma
Corpo
Creme 
Equilíbrio

LOTE
70|30

Conjuga a seleção dos 
melhores Robustos Afri-
canos, num equilíbrio de 
aroma e sabor. Com uma 
textura muito encorpada, 
este lote apresenta um    
sabor e aroma envolvente.

Um blend equilibrado 
que combina as mais 
distintas variedades de
café, resultando numa 
bebida de excepcional
qualidade, com um 
sabor marcante e 
aromático.



LOTE
DESCAFEINADO

CAFÉ 
EM 
CÁPSULAS

Resulta de um método de 
descafeinização natural do 
café, deixa-nos envolver no 
aroma e sabor de um café 
100% puro, constituindo a 
bebida ideal para quem 
quer evitar cafeína, cujo 
teor não ultrapassa 0,10%.



Todas as gamas de 
café em cápsula estão 
disponivíveis em caixas 
de 40 ou 100 unidades.



DESCAFEINADO
MOÍDO

ADOÇANTE

AÇÚCAR

COPOS 
DE PAPEL



 CLÁSSICO

AVELÃ FRUTOS DOS 
BOSQUES

CHÁS

CHOCOLATES 
QUENTES



VENDING

EDERA CAP
Máquinas de cápsulas.



EDERA EASY EDERA TOP
30 - 60 colaboradores10 - 30 colaboradores



EDERA FULL
Mais de 60 colaboradores.

Snacks

Bebidas
quentes

Conta com uma grande 
variedade de produtos:

Bolachas;
Snacks integrais;
Chocolates;
Pastilhas Elásticas;
Bolos;
Pastelaria fresca;
Águas;
Sumos;
Bebidas energéticas.

Existem vários formatos e 
tamanhos para uma melhor 
adaptação ao local e tipo 
de consumo.

Máquinas com várias 
capacidades.

Café;
Chocolate;
Cappuccino
Leite;
Galão;
Descafeinado;
Chá.



Distribuidor oficial




