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Your Partner in
Food Service Pleasure
Ocean Professional is the brand 
created exclusively for food service 
operators  who recognize  the 
importance of creating wining & 
dining pleasures for their guests. 
We offer portfolio of world-class 
quality glassware and professional 
services that provides assistance 
in selecting glassware for specific 
drinks, outlets, and occasions, to create 
uniqueness, style, and value to guests 
of food service establishments of 
all levels.

โอเชียน โปรเฟสชันแนล คือ แบรนด์ที่สร้างสรรค์ 
และพัฒนามาเพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม
ที่เห็นถึงความสำาคัญของการสร้างความสุขในการ
กินดื ่มให้กับลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็น
ที ่ยอมรับระดับสากล โดยการให้คำาแนะนำาอย่าง
มืออาชีพในการเลือกใช้เครื ่องแก้วให้เหมาะสมกับ
ชนิดเครื ่องดื ่มและบรรยากาศของร้านอาหารที่
แ ตกต่างกันได้อย่างมีสไตล์ เพื ่อสร้างความสุข
ในการสังสรรค์ได้อย่างลงตัว
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A collection of exceptional quality coffee glasses for 

food services professionals who value crafting perfect 

serving of the best coffee.

Caffé Premio, with special design features, enables coffee 

lovers to enjoy authentic, premium coffee experience.
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แก้วกาแฟคอลเลคชั่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บาริสต้ามืออาชีพซึ่งใส่ใจทุกรายละเอียดสำาคัญในการรังสรรค์กาแฟ
ที ่ดีที ่สุดเพื ่อเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า

Caffé Premio พร้อมด้วยดีไซน์พิเศษที ่ช่วยให้นักดื ่มกาแฟเข้าถึง
รสชาติและสัมผัสประสบการณ์การดื่มได้อย่างสมบูรณ์แบบ

54



Special curve inner base promotes 
continuous flow of coffee liquid, creating 
good ‘crema’, enabling coffee to express 
its rich aromas and flavors.

Extra thick wall keeps coffee at right 
temperature, and makes coffee freshness 
last longer.

Ocean Caffé, a symbol of quality on Ocean coffee glass, with special features : Perfect Curve and 

Extra Thickness, enables you to experience the freshness and the authentic taste of  

coffee.

ดีไซน์โค้งมนที่ก้นแก้วด้านในช่วยให้การไหลของน้ำา
กาแฟไหลรินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง “ครีม่า” ที่
ดี ทำาให้เข้าถึงกลิ่นและรสชาติที่แท้จริงของกาแฟ

ผนังแก้วหนาพิเศษช่วยรักษาอุณหภูมิและคงความ
สดใหม่ของกาแฟในแก้วได้นานขึ้น

Ocean Caffé  สัญลักษณ์คุณภาพบนแก้วกาแฟโอเชียน ด้วยคุณสมบัติพิเศษ Perfect Curve และ Extra 

Thickness ให้คุณสัมพัสความสดใหม่และเข้าถึงทุกรสชาติแท้จริงของกาแฟ

Breed 5 mm Breed 5 mm
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Caffé Espresso is perfect for both single and double shot. Clear 
glass allows coffee lovers to appreciate the rich color, the texture, 
and the golden layer of crema at the top. The design also enables 
drinker to taste the authentic bittersweet taste of premium 
espresso.

Caffé Cappuccino is designed to accommodate cappuccino serving 
in banquet setting, stackable, practical, but is still perfect to deliver 
aromas and tastes of premium cappuccino.

Caffé CappuccinoCaffé Espresso
P02442 P02441

StackableStackable * Matching Caffé Saucer P02471

แก้วเอสเพรสโซ่ที่ลงตัวกับการเสิร์ฟทั้งแบบ single และ double shot ความใสของ
แก้วช่วยส่งผ่านชั้น ‘ครีม่า’ สีเหลืองทอง และเนื้อกาแฟสีเข้ม นอกจากนี้ดีไซน์แก้ว
ยังช่วยส่งเสริมกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเอสเพรสโซ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ดีไซน์พิเศษที่ออกแบบเพื่อการเสิร์ฟกาแฟคาปูชิโนโดยเฉพาะ ให้ลูกค้าได้สัมผัสกลิ่น
และรสชาติหอมนุ่มของกาแฟ นอกจากนี้แก้วคาปูชิโนยังสามารถซ้อนกันได้อย่างมั่นคง 
ตอบสนองการใช้งานในห้องประชุม จัดเลี้ยง หรือร้านที่มีพื้นที่จำากัด

* Matching Caffé Saucer P02472

Breed 5 mm Breed 5 mm
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Caffé Latte, a classic round glass with handle, and generous space at 
the top accommodates full creativity in latte art. Latte lovers can 
truly enjoy the beauty and the creamy taste of their favorite drink.

Caffé Latte Moderno is practical, stylish and easy to hold, with 
enough room at the top for latte art. Latte lovers can sip their 
favorite drink, while feeling the gentle warmth of it in their 
hand.

Caffé Latte Moderno

StackableStackable* Matching Caffé Saucer P02471

Caffé Latte
P02443 P02407

แก้วกาแฟลาเต้ดีไซน์คลาสสิคโค้งมน จับกระชับมือ ปากแก้วกว้างพร้อมให้บาริสต้า
สรรสร้างงานศิลปะผ่านฟองนม ให้ผู้ที่ชื ่นชอบกาแฟลาเต้ได้สัมผัสรสชาตินุ่มละมุน 
และลวดลายลาเต้อาร์ตที่สวยงาม

แก้วกาแฟรูปแบบใหม่ ดีไซน์ทันสมัย ไม่มีหูจับ ให้ผู้ดื ่มสัมผัสถึงความอบอุ่นระหว่าง
จิบกาแฟ ปากแก้วกว้างเหมาะกับการสร้างสรรค์ลาเต้อาร์ต นอกจากน้ียังใช้งานง่ายด้วย
ฟังก์ช่ันการวางซ้อนกัน เพื่อตอบสนองการใช้งานในพื้นที่จำากัด

* Matching Caffé Saucer P02471

Breed 5 mm Breed 5 mm
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Serving the most common coffee doesn’t need to be common. Americano in clear 
glass mug, Caffé Americano, is definitely new and unique. Drinkers can appreciate 
the sight, aromas, and flavors of this popular drink.

Caffé Americano

* Matching Caffé Saucer P02471 Special thanks : Ink & Lion Café, BKK / Alto Coffee, BKK

P02440

แก้วกาแฟรูปแบบใหม่ ขนาดใหญ่เหมาะสำาหรับกาแฟดำา เช่น อเมริกาโน่หรือกาแฟดริป ผนังแก้วใสช่วยสะท้อนสีเข้ม
ของกาแฟ ปากแก้วบางช่วยให้ผู้ดื ่มสัมผัสถึงกลิ่นและรสชาติที่แท้จริง
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P02442
Caffé
Espresso

P02443
Caffé
Latte

P02407
Caffé
Latte Moderno

P02440
Caffé
Americano

P02441
Caffé
Cappuccino

P02472
Caffé
Saucer 4 3/4”

P02471
Caffé
Saucer 5 3/4”

P02471
Caffé
Saucer 5 3/4”

2 1/2 oz. (70 ml.)
TD 62 mm.
BD:AC 44 mm.
MD 84 mm.
H 60.5 mm.
W 140 gms.
Packing 6/72

9 oz. (260 ml.)
TD 100 mm.
BD:AC 60 mm.
MD 125.5 mm.
H 65.5 mm.
W 250 gms.
Packing 6/48

10 oz. (280 ml.)
TD 88 mm.
BD:AC 60 mm.
MD 88 mm.
H 93.5 mm.
W 315 gms.
Packing 6/48

12 1/2 oz. (355 ml.)
TD 89 mm.
BD:AC 60 mm.
MD 120 mm.
H 110.5 mm.
W 360 gms.
Packing 6/48

TD 120 mm.
BD 78 mm.
H 20.5 mm.
W 145 gms.
Packing 6/72

6 3/4 oz. (195 ml.)
TD 76 mm.
BD:AC 62 mm.
MD 103 mm.
H 80.5 mm.
W 260 gms.
Packing 6/48

TD 145 mm.
BD 92 mm.
H 21.5 mm.
W 200 gms.
Packing 6/48

TD 145 mm.
BD 92 mm.
H 21.5 mm.
W 200 gms.
Packing 6/48
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