
CYCLO COFFEE

TRẢI NGHIỆM KINH DOANH HIỆN ĐẠI
Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra giải pháp để giúp các khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi đến 
gian hàng của bạn. Chúng tôi thực hiện bằng cách lắng nghe, thấu hiểu và những mong muốn của 

bạn để tìm ra những phương pháp để khách hàng thỏa mãn. Cùng nhau chúng ta sẽ đem đến những 
trải nghiệm tốt hơn, kinh doanh phát triển hơn và khách hàng hài lòng hơn.



CARTS

Thiết kế độc nhất
Màu sơn riêng biệt và thiết kế bắt mắt 
giúp cho thương hiệu của bạn trở nên 

dễ nhận diện hơn

Tiện lợi
Dù là xe bán thức uống hay quầy chế 
biến thực phẩm, đều có thể thiết kế 

với bất kỳ kích thước nào và đặt ở bất 
kỳ đâu

Thêm thiết bị hổ trợ
Xe có thể trang bị thêm các thiết bị hổ 

trợ khác như sink rửa, mặt bàn phụ, 
thùng chứa đá âm, ngăn kéo, rào cản
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Kích thước: Đáp ứng mọi kích thước để thuận tiện cho 
việc chế biến và sử dụng

Cân nặng: Từ 20 – 50 kg

Cấu trúc: Với khung sườn được làm bằng sắt hộp mạ 
kẽm, mang đến tuổi thọ bên bỉ, ốp gỗ chống ấm hoặc 
Aluminum Composite mang đến khả năng chống chịu 
thời tiết cực tốt.

Hộc tủ: được thiết kế theo yêu cầu mang đến khả năng 
lưu trữ tốt nhất

Hệ thống điện: được thiết kế âm, mang tính thẩm mỹ 
cao.

Ánh sáng: Sử dụng đèn LED cho khả năng tiết kiệm điện 
tối đa.

An toàn: Mỗi ngăn kéo đều được trang bị ổ khóa riêng 
nên khả năng lưu trữ rất an toàn.

Màu sắc: Xe được thiết kế với màu sắc tùy chọn, có thể 
dễ dàng tạo ấn tượng mạnh với màu sắc thương hiệu

Hình ảnh: Có thể dán bằng decal, pp hoặc khắc họa 
CNC (dành cho mẫu gỗ).

Bảo hành: Bảo hành 2 năm về kỹ thuật. 

Dù là xe đẩy hay xe đạp đều có khả năng 
tiếp cận khách hàng một cách tuyệt vời. 
Với kinh nghiệm và sự hiểu biết về kỹ thuật, 
chúng tôi tin rằng có thể đem đến cho bạn 
những giải pháp tốt nhất để có một chiếc 
xe hộ trợ cho việc kinh doanh trở nên dễ 
dàng hơn.
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