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Nowe miejsce na kawowej
mapie Warszawy | ZDJĘCIA
Doskonale znana miłośnikom kawy i dobrej zabawy marka z
Kołobrzegu otworzyła drugi showroom w Warszawie. Przy
Próżnej 7 Coffeedesk stworzył raj dla coffee lovers i zadbał o to,
by zaspokoić wszelkie potrzeby miłośników kawy, zanim
jeszcze sami zdążą je wypowiedzieć.

Trzeci showroom Coffeedesk to jeszcze więcej półek uginających się pod
ciężarem ziaren kawy z całego świata i akcesoriów do ich parzenia. Amatorzy
herbaty również znajdą tu dziesiątki smaków do wyboru.

Za barem stanęli uśmiechnięci bariści, którym tajemną wiedzę kawową
przekazał Maciej Duszak, Mistrz Polski Polish Brewers Cup, trener SCA i
Master of Coffee Science w Coffeedesk. Kawiarnianym Jedi, po tygodniach
prób i treningów z mistrzem, nie straszne są pytania o pochodzenie i sposób
przygotowania kawy, chętnie dzielą się z gośćmi wiedzą, doradzają przy
zakupach i przygotowują ich ulubione kawy - obecnie w wersji na wynos, aby
moc była z nimi przez cały dzień.

Kawowe laboratorium
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Kawowe laboratorium

Próżna 7, dzięki powierzchni większej niż znana już warszawiakom Wilcza 42,
sprzyja spełnianiu marzeń swoich żądnych wiedzy klientów. W centralnym
punkcie showroomu znajduje się oszklona, specjalnie zaprojektowana sala
szkoleniowa.

W profesjonalnie wyposażonej przestrzeni, eksperci Coffeedesk rozwiązują
kawowe zagadki podczas warsztatów i indywidualnych lekcji. Dwa najwyższej
jakości ekspresy marki La Marzocco, jeden z niewielu w Polsce Hardtanków,
czyli urządzenie do produkcji cold brew w krótkim czasie, laboratorium
cuppingowe, specjalistyczne oświetlenie do treningów sensorycznych czy
system filtracji wody z regulacją dozowania minerałów, dzięki któremu woda
może mieć dowolne parametry - to tylko część z innowacyjnych sprzętów, które
pomogą ekspertom Coffeedesk przekazać wiedzę i zapewnić maksimum
praktyki podczas zajęć.

Miejsce spotkań - nie tylko przy kawie

Nie samą kofeiną człowiek żyje! Na Próżnej, poza najlepszej jakości kawą,
niebawem będzie można napić się także naturalnego wina i kraftowego piwa.
Właściciele Coffeedesk uwielbiają świętować i celebrować chwile i znajduje to
odzwierciedlenie w nowym showroomie marki. To miejsce stworzone do
spotkań - doskonałe zarówno na szybką poranną kawę, jak i leniwy wieczór z
przyjaciółmi przy winie - bariści z niecierpliwością czekają, by odkryć przed
gośćmi pełnię możliwości nowej przestrzeni.

O przekąski, pasujące zarówno do kawy, jak i do wina, po mistrzowsku zadbała
Magdalena Święciaszek, która skomponowała menu. Naturalne, lokalne
składniki, świeże pieczywo, doskonałe sery i wędzone ryby. Wszystko w wersji,
którą łatwo zabrać ze sobą w dalszą drogę.

Design i historia pod jednym adresem

Nowy showroom Coffeedesk zapewnia dobrą energię swoim klientom, dbając
też o niezapomniane wrażenie estetyczne. Próżna to jedna z nielicznych
warszawskich ulic z ocalałą po obu stronach przedwojenną zabudową.
Budynek pod numerem 7 został zaprojektowany przez Franciszka Braumanna,
przetrwał najtrudniejsze lata stolicy, a kilka lat temu przeszedł generalną
renowację.
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Przed architektką wnętrz, Pauliną Gardzielik stanęło nie lada wyzwanie -
showroom powstał w historycznej przestrzeni znajdującej się pod ścisłym
nadzorem konserwatora zabytków.  Projektantka  stworzyła przytulne miejsce,
wypełnione polskim designem, w którym chce się beztrosko spędzać czas.
 Historyczna cegła z zapisaną w niej przeszłością łączy się z nowoczesnymi,
metalowymi elementami i żywymi kolorami - różem i pomarańczem. Całości
dopełniają, charakterystyczne dla Coffeedesku i obecne we wszystkich
showroomach, lampy Vertigo.

Za wyposażenie przestrzeni na Próżnej odpowiedzialne są polskie marki - 366
Concept, Wood & Paper oraz Pufa Design. 366 Concept stworzyło
personalizowane ławki i poduchy i ozdobiło lokal ikonami polskiego wzornictwa
z lat 60. - fotelami Lis oraz 366 projektu Józefa Chierowskiego. Wood & paper
wykonało wyjątkowe stoły, a całość dopełniła akcesoriami i dodatkami Pufa
design. Dodatkowym, nieplanowanym, dziełem sztuki współczesnej stał się sufit
- wykonawcy wspaniale poradzili sobie z gąszczem instalacji, warto spojrzeć w
górę!

Polecamy nie próżnować, tylko wybrać się na Próżną 7, aby naładować się
dobrą energią na cały dzień, nacieszyć oczy i brzuchy! Showroom jest otwarty
od 7:30 do 21:00 w dni powszednie, a w weekendy od 9:00 do 21:00.
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