PRODUCTBOEK

Het begon met Carmen. Een temperamentvol koffiemerk
vernoemd naar de gelijknamige passievolle opera.
Sindsdien is ons bedrijf flink gegroeid en is onze
merkenportfolio uitgebreid. Om deze veelzijdigheid
beter te benadrukken en de opera trouw te blijven, zijn
wij verder gegaan als Verdi Koffiegroep, die zijn naam
te danken heeft aan de Guiseppe Verdi. Verdi was een
organist, pianist, dirigent maar bovenal één van de
grootste Italiaanse componisten.
Naast Carmen voeren we onder andere het exclusieve
espressomerk Brizio en de authentieke UTZ
gecertificeerde melanges van Hollandsche Branders. Ook
aan de bewuste klant wordt gedacht door middel van de
Fairtrade thee van Valley Tea by Verdi en de koffielabels
Bio Naturale, Organic by Verdi en Canal Coffee Co. die
geheel biologisch en Fairtrade zijn.
Tevens leveren wij, naast ons koffieassortiment,
vol automatische koffie- en espressomachines met
de bijbehorende service en onderhoud. Een uniek
totaalconcept, compleet van machine tot kopje koffie.
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Een krachtige, temperamentvolle koffie,
gemaakt van de allerbeste bonen en met de
grootste zorg gemelangeerd. Carmen heeft
passie voor koffie en alles wat daarmee samen
gaat. Een weerspiegeling van de gelijknamige
opera, met een vurig en warm tintje.
De koffiebonen worden met liefde geselecteerd
en dit resulteert in een espresso met karakter.
Proef de passie en amour in het uitgebreide
assortiment van Carmen.

CARMEN

1

2

3

4

5

KOFFIE
CARMEN SUPERIEUR

CARMEN EXCELLENT

CARMEN CLASSIC

CARMEN BLACK LABEL

Bekend om zijn rijke, hartstochtelijke smaak. Een
koffie met een sterk karakter door de kruidige
ondertonen van onder andere kruidnagel en
steranijs. De smaak wordt gekenmerkt door
subtiele bitters en een zuurtje dat zorgt voor
een complexe en complete blend.

Een herkenbare pittige, volle smaak, perfect
voor de volautomaat. We gebruiken eersteklas
seizoenoogsten uit gerenommeerde koffielanden als Brazilië en Ethiopië. De kruidige, zware
Excellent espresso is zacht met een verrassend
prikkelende afdronk.

Een herkenbare, tijdloze smaak. De smaak wordt
gekenmerkt door de klassieke, volle textuur en
aardse aroma, perfect voor de volautomaat.
Een vurige espresso die je laat nagenieten met
een zacht zuurtje. Oftewel, een melange die je
smaakpapillen nooit zal vermoeien.

Een melange met een aromatische, krachtige
en diep gebrande espressosmaak. De allerbeste
bonen worden door onze keurmeesters
geselecteerd. Het resultaat is een verfijnde,
luxe melange en dat proef je direct; een
kenmerkende textuur en een verassend vleugje
vanille. Een perfecte harmonie.

2. CARMEN EXCELLENT BONEN
Art. 101000 | per kg € 18,85
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1. CARMEN SUPERIEUR BONEN

3. CARMEN EXCELLENT SNELFILTER

4. CARMEN CLASSIC BONEN

5. CARMEN BLACK LABEL BONEN

Art. 100000 | per kg € 20,80

Art. 106000 | per kg € 18,85

Art. 102000 | per kg € 19,80

Art. 103000 | per kg € 25,10
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PORSELEIN & BIJPRODUCTEN
4. TAKE AWAY CUPS
120 CC - Art. 600100 | per doos (1000x)€ 72,50

1. ESPRESSO KOP & SCHOTEL

4. DUBBELE CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

1. SUIKERBABY’S

180 CC - Art. 600200 | per doos (1000x) € 74,50

Art. 500100 (0,08L) | per doos (6x) € 30,72

Art. 509300 (0,28L) | per doos (6x) € 49,08

Art. 301000 | per doos (500x) € 14,30

230 CC- Art. 600300 | per doos (1000x) € 84,50

2. CAFE CREME KOP & SCHOTEL

5. AMERICANO / CHOCO BEKER

2. CARMEN KOFFIEROOM

Art. 500200 (0,14L) | per doos (6x) € 33,54

Art. 500500 (0,25L) | per doos (24x) € 107,52

Art. 200000 | per doos (200x) € 15,25

3. CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

6. WATERGLAASJE

3. SUIKERSTICKS

230 CC - Art. 690050 | per doos (1000x) € 33,75

Art. 500300 (0,18L) | per doos (6x) € 36,72

Art. 500700 (105ml) | per doos (24x) € 74,64

Art. 300000 | per doos (500x) € 12,20

360 CC - Art. 690060 | per doos (1000x) € 33,75

360 CC - Art. 600400 | per doos (1000x) € 89,50

5. TAKE AWAY DEKSELS
180 CC - Art. 690045 | per doos (1000x) € 29,75
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Al honderd jaar staat havenstad Napoli bekend
om zijn karakteristieke espresso. Sterk en
geraffineerd. Met Brizio proef je deze eeuw aan
koffiecultuur. Brizio staat voor het moderne
vakmanschap. Exclusieve espresso van Arabica
bonen en een stijlvol design. Alle Brizio
melanges zijn gebaseerd op generaties oude
Napolitaanse espressorecepten en tegelijkertijd
doordrenkt met modern genot. Brizio bevat het
allerbeste uit heden en verleden.

BRIZIO
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KOFFIE
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BRIZIO ESPRESSO TRADIZIONALE

BRIZIO LUNGO CLASSICO

De krachtige smaak van Brizio Espresso Tradizionale wordt
verrijkt door genuanceerde ondertonen. Hierdoor heeft Brizio
niet alleen karakter, maar ook een ronde, subtiele dronk. Een diep
gebrande Arabica espresso met een ruwe bolster en blanke pit.

De volle smaak van Brizio Lungo Classico heeft
een perfecte balans van fermheid en finesse.
Door de donkere, maar milde branding heeft Brizio niet alleen
temperament, maar ook een zachte, soepele afdronk.

Een droomhuwelijk tussen complexiteit, volheid en aroma! De
perfecte Napolitaanse espresso. Solo, doppio of als basis voor
een cappuccino.

De krachtige smaak van Brizio Lungo is rijk als de geschiedenis
van Napoli. Nuances van zoete vanille en kruidige ondertonen
creëren samen de ideale samenstelling voor een perfect
koffiemoment.

1. BRIZIO ESPRESSO BONEN

2. BRIZIO ESPRESSO BLIK

3. BRIZIO LUNGO BONEN

4. BRIZIO LUNGO BLIK

Art. 110000 | per kg € 29,05

Art. 118000 I per stuk (3000gr) € 90,66

Art. 111000 | per kg € 29,05

Art. 118100 I per stuk (3000gr) € 90,66
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PORSELEIN & BIJPRODUCTEN
3. TAKE AWAY CUPS
120 CC - Art. 610100 | per doos (1000x) € 72,50

1. ESPRESSO KOP & SCHOTEL

180 CC - Art. 610200 | per doos (1000x) € 74,50

Art. 510100 (0,08L) | per doos (6x) € 30,72

230 CC - Art. 610300 | per doos (1000x) € 84,50
360 CC - Art. 610400 | per doos (1000x) € 89,50

2. CAFE CREME KOP & SCHOTEL

4. AMERICANO / CHOCO BEKER

1. SUIKER

Art. 510200 (0,14L) | per doos (6x) € 33,54

Art. 510500 (0,25L) | per doos (24x) € 107,52

Art. 310000 | per doos (500x) € 15,25

3. CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

5. WATERGLAASJE

2. BRIZIO KOFFIEROOM

230 CC - Art. 690050 | per doos (1000x) € 33,75

Art. 510300 (0,18L) | per doos (6x) € 36,72

Art. 510700 (105ml) | per doos (24x) € 74,64

Art. 210000 | per doos (200x) € 15,25

360 CC - Art. 690060 | per doos (1000x) € 33,75

4. TAKE AWAY DEKSELS
180 CC - Art. 690045 | per doos (1000x) € 29,75
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ONZE GECERTIFICEERDE KOFFIE
Bij de Verdi Koffiegroep hechten we veel belang aan de toekomst
van onze planeet en aan de arbeidsomstandigheden van de mensen
die meehelpen onze koffie de lekkerste te maken. Daarom werken we
voor onze koffies met gerenommeerde keurmerken van organisaties
die zich inzetten voor mens, natuur en planeet. Zo kan iedereen nog
heel lang van onze koffie genieten!

BIOLOGISCH
Bij Biologische koffie worden geen pesticiden, kunstmest en andere
chemische middelen gebruikt. Dat is niet alleen veel beter voor mens
en natuur, maar zorgt er ook voor dat de natuurlijke smaak van de
bonen behouden blijft. Beter voor de wereld & de smaak!

www.skal.nl

FAIRTRADE
Het Fairtrade keurmerk garandeert dat er rechtstreeks voor een
minimumprijs wordt ingekocht bij organisaties van kleine boeren.
Op deze wijze wordt er een bijdrage geleverd aan betere leef- en
werk omstandigheden voor de boeren en hun gezinnen. Door de
langdurige samenwerking hebben de boeren zelf ook profijt van het
succes en kunnen ze met alle liefde een kwaliteitsproduct maken.

www.info.fairtrade.net

UTZ
Onze bonen zijn UTZ gecertificeerd. Dit keurmerk staat voor
duurzame landbouw en betere kansen voor de boeren, hun families
en onze planeet. Koffieboeren leren betere landbouwmethodes
waardoor de kwaliteit van de koffiebonen verbetert en het inkomen
toeneemt, met extra aandacht voor de omgeving. Zo leveren
wij niet alleen een bijdrage aan betere leefomstandigheden en
milieuvriendelijke productie, maar krijgen we ook de allerbeste boon.
www.utz.org

Een goede kop koffie draagt al eeuwenlang
bij aan onze Hollandse nuchterheid. Sinds
de 16e eeuw werden koffiebonen, verbouwd
in exotische, hooggelegen valleien, per
schip vervoerd naar onze laaglanden. Hier
gingen nuchtere Hollandse brandmeesters
experimenteren om de lekkerste melanges
te branden. Een traditie die wij eren.

BRANDERS
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KOFFIE
HOLLANDSCHE BRANDERS
De keurmeesters van Hollandsche Branders
nemen alle tijd om de beste bonen te branden tot
heerlijke koffiemelanges. Hierbij combineren onze
branders eeuwen aan kennis en koffiecultuur, met
veel passie tot de perfecte kop koffie.

24

1. HOLLANDSCHE BRANDERS BONEN

2. HOLLANDSCHE BRANDERS BLIK

Art. 150000 | per kg € 27,55

Art. 158000 | per blik (3000gr) € 86,16
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PORSELEIN & BIJPRODUCTEN
3. TAKE AWAY CUPS
120 CC - Art. 650000 | per doos (1000x) € 72,50

1. ESPRESSO KOP & SCHOTEL

180 CC - Art. 650100 | per doos (1000x) € 74,50

Art. 550100 (0,08L) | Per doos (6x) € 30,72

230 CC - Art. 650200 | per doos (1000x) € 84,50
360 CC - Art. 650300 | per doos (1000x) € 89,50

2. CAFE CREME KOP & SCHOTEL

4. DUBBELE CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

1. SUIKER

Art. 550200 (0,14L) | Per doos (6x) € 33,54

Art. 559300 (0,28L) | per doos (6x) € 49,08

Art. 350000 | per doos (500x) € 15,25

3. CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

5. AMERICANO / CHOCO BEKER

2. BIOLOGISCHE KOFFIEROOM

230 CC - Art. 690050 | per doos (1000x) € 33,75

Art. 550300 (0,18L) | Per doos (6x) € 36,72

Art. 550500 (0,25L) | per doos (24x) € 107,52

Art. 290000 | per doos (200x) € 15,25

360 CC - Art. 690060 | per doos (1000x) € 33,75

4. TAKE AWAY DEKSELS
180 CC - Art. 690045 | per doos (1000x) € 29,75
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Amsterdam was als havenstad een pionier in de
koffiehandel, zo had de stad één van de eerste
koffiehuizen van Europa. Deze koffiehuizen
waren erg populair onder de Amsterdamse
bevolking en haar bezoekers, tot ze veranderden
in coffee shops, maar dat is een ander verhaal…

Canal Coffee Co. houdt deze nalatenschap in ere
met buitengewone koffiemelanges, geïnspireerd
door de stad Amsterdam en haar bewoners.

CANAL

2
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KOFFIE
CANAL COFFEE CO. ESPRESSO
Een sterke, donkere en smakelijke espresso,
die het down-to-earth karakter van de stad
weerspiegelt. Een vleugje pure cacao zorgt voor
een goed gebalanceerde espressoblend met
een romige compositie en intense nasmaak.
Een traditionele espressosmaak met een
onderscheidende aroma en krachtige bite.
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1. CANAL COFFEE CO. ESPRESSO BONEN

2. CANAL COFFEE CO. ESPRESSO BLIK

Art. 130000 | per kg € 30,25

Art. 138000 | per blik (3000gr) € 94,26
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CANAL

CANAL
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PORSELEIN & BIJPRODUCTEN
3. TAKE AWAY CUPS
120 CC - Art. 630100 | per doos (1000x) € 72,50

1. ESPRESSO KOP & SCHOTEL

180 CC - Art. 630200 | per doos (1000x) € 74,50

Art. 530100 (0,08L) | Per doos (6x) € 30,72

230 CC - Art. 630300 | per doos (1000x) € 84,50
360 CC - Art. 630400 | per doos (1000x) € 89,50

2. CAFE CREME KOP & SCHOTEL

4. AMERICANO/CHOCO BEKER

1. SUIKER

Art. 530200 (0,14L) | Per doos (6x) € 33,54

Art. 530500 (0,25L) | Per doos (24x) € 107,52

Art. 330000 | per doos (500x) € 15,25

3. CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

5. WATERGLAASJE

2. BIOLOGISCHE KOFFIEROOM

230 CC - Art. 690050 | per doos (1000x) € 33,75

Art. 530300 (0,18L) | Per doos (6x) € 36,72

Art. 530700 (105ml) | Per doos (24x) € 74,64

Art. 290000 | per doos (200x) € 15,25

360 CC - Art. 690060 | per doos (1000x) € 33,75

4. TAKE AWAY DEKSELS
180 CC - Art. 690045 | per doos (1000x) € 29,75

36

37

Organic Coffee by Verdi is een luxe blend met
zorgvuldig geselecteerde espressobonen. Het
Fairtrade label garandeert dat de koffie voor
een eerlijke prijs is gekocht van corporaties van
boeren in ontwikkelingslanden en tegelijkertijd
ook een bijdrage levert aan betere leef- en
werkomstandigheden voor de boeren. Tijdens
het verbouwen worden geen chemische
pesticiden gebruikt. Dit is niet alleen goed voor
mens en omgeving, maar geeft de bonen in deze
blend ook een unieke velvet finish. Het resultaat
is een espresso in zijn puurste vorm.

ORGANIC
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KOFFIE
ORGANIC COFFEE BY VERDI
Alle koffiebonen van Organic by Verdi worden
verantwoord verbouwd in Zuid Amerika en
worden zorgvuldig geselecteerd uit eersteklas
seizoenoogsten. Het resultaat is een klassieke,
high-end, Italiaanse espresso met tonen van
cacao, een kruidig aroma en een intense bite.
Een heerlijke melange waar levendigheid en
een krachtige smaak samenkomen in een
perfect gebalanceerde, aromatische melange.
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1. ORGANIC BY VERDI BONEN

2. ORGANIC BY VERDI SNELFILTER

3. ORGANIC BY VERDI BLIK

Art. 120000 | per kg € 29,85

Art. 126000 | per kg € 29,85

Art. 128000 | per blik (3000gr) € 93,35
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ORGANIC
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PORSELEIN & BIJPRODUCTEN

4

3. TAKE AWAY CUPS
120 CC - Art. 620100 | per doos (1000x) € 72,50
180 CC - Art. 620200 | per doos (1000x) € 74,50

1. ESPRESSO KOP & SCHOTEL

230 CC - Art. 620300 | per doos (1000x) € 84,50

Art. 520100 (0,08L) | per doos (6x) € 30,72

360 CC - Art. 620400 | per doos (1000x) € 89,50
450 CC - Art. 620500 | per doos (1000x) € 99,50

2. CAFE CREME KOP & SCHOTEL

4. AMERICANO/CHOCO BEKER

1. SUIKER

Art. 520200 (0,14L) | per doos (6x) € 33,54

Art. 520500 (0,25L) | Per doos (24x) € 107,52

Art. 320000 | per doos (500x) € 15,25

3. CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

5. WATERGLAASJE

2. BIOLOGISCHE KOFFIEROOM

230 CC - Art. 690050 | per doos (1000x) € 33,75

Art. 520300 (0,18L) | per doos (6x) € 36,72

Art. 520700 (105ml) | Per doos (24x) € 74,64

Art. 290000 | per doos (200x) € 15,25

360 CC - Art. 690060 | per doos (1000x) € 33,75

4. TAKE AWAY DEKSELS
180 CC - Art. 690045 | per doos (1000x) € 29,75
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De koffiebonen in deze Arabica melange vinden
hun oorsprong in een selectie van de beste
biologische koffieplantages langs de evenaar.
We vinden het belangrijk dat de lokale natuur de
tijd krijgt om haar magische werk te doen. Daarom
verbouwen we volledig biologisch en beïnvloeden
we de hele reis van koffieplant naar bes en boon
zo min mogelijk.
Het resultaat is een donker gebrande espresso,
waarin de natuurlijke, zoete karameltonen van de
Arabica bonen worden gecontrasteerd door een
klein fruitig zuurtje. Zuiver en puur; ‘Bio Naturale’.

BIO NATURALE

1

KOFFIE
BIO NATURALE BONEN
Deze melange is een perfect gebrande espresso,
waarin de natuurlijke, zoete karameltonen
van de Arabica bonen worden gecontrasteerd
door een klein fruitig zuurtje. Een zuivere,
verantwoorde espresso en dat proef je.

1. BIO NATURALE BONEN
Art. 141000 | per kg € 28,10
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BIO NATURALE

BIO NATURALE
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PORSELEIN & BIJPRODUCTEN
3. TAKE AWAY CUPS
120 CC - Art. 640100 | per doos (1000x) € 72,50

1. ESPRESSO KOP & SCHOTEL

180 CC - Art. 640200 | per doos (1000x) € 74,50

Art. 540100 (0,08L) | per doos (6x) € 30,72

230 CC - Art. 640300 | per doos (1000x) € 84,50
360 CC - Art. 640400 | per doos (1000x) € 89,50

2. CAFE CREME KOP & SCHOTEL

4. AMERICANO / CHOCO BEKER

1. SUIKER

Art. 540200 (0,14L) | per doos (6x) € 33,54

Art. 540500 (0,25L) | per doos (24x) € 107,52

Art. 340000 | per doos (500x) € 15,25

3. CAPPUCCINO KOP & SCHOTEL

5. WATERGLAASJE

2. BIOLOGISCHE KOFFIEROOM

230 CC - Art. 690050 | per doos (1000x) € 33,75

Art. 540300 (0,18L) | per doos (6x) € 36,72

Art. 540700 (105ml) | per doos (24x) € 74,64

Art. 290000 | per doos (200x) € 15,25

360 CC - Art. 690060 | per doos (1000x) € 33,75

4. TAKE AWAY DEKSELS
180 CC - Art. 690045 | per doos (1000x) € 29,75
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CAPSULES
& PODS
Van onze bekendste koffie concepten bieden we
ook capsules en pods aan. Zo kun je gemakkelijk en
gerust genieten van de lekkerste koffie. Natuurlijk
leveren we ook de bijpassende machines en
accessoires.
Geniet van de rijke Napolitaanse smaak van Brizio
espresso, het authentieke vakmanschap van
Branders, het temperament van Carmen en het
sterke karakter van Canal.
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CAPSULES
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1. NESPRESSO MAGIMIX INISSIA

De Nespresso Inissia is een ultra-compacte koffiemachine.
De machine is eenvoudig in gebruik en onderhoud.
4. CANAL

CAPSULES | (20x) € 7,00

CAPSULES | (20x) € 7,00

• Lungo of espresso in 25 seconden

• Afneembaar waterreservoir

3. BRIZIO

5. CARMEN

• 19 bar

• 12cm (B) x 23cm (H) x 32,1cm (D)

CAPSULES | (20x) € 7,00

CAPSULES | (20x) € 7,00

• Korte opwarmtijd
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2. BRANDERS

* Verkrijgbaar in Espresso, Lungo en Decaf
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CAPSULES
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1. BARI MACHINE

De ideale disc machine. De kleine & compacte krachtpatser

• Grote of kleine consumptie keuze voor de
perfecte Lungo of een krachtige espresso
• Aanpasbare temperatuur instellingen
• Aanpasbare volume instellingen
• Afneembare watercontainer

58

• Direct klaar voor gebruik
• Energie bespaar optie
• Afvalbak voor 10 discs

2. BRANDERS

4. CANAL

KOFFIE PODS | (50x) € 19,00

KOFFIE PODS | (50x) € 19,00

3. BRIZIO

5. CARMEN

KOFFIE PODS | (50x) € 19,00

KOFFIE PODS | (50x) € 19,00

• Ruime lekbak
*Verkrijgbaar in Espresso, Lungo en Decaf
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COMPACT
CAPSULES
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1. DOLCE GUSTO PICCOLO

De Piccolo is een krachtige, stijlvolle en compacte capsule koffiemachine.

60

• 16cm (B) x 29cm (H) x 29cm (D)

• Eco modus

• Hogedruksysteem van maximaal 15 bar

• Warme en koude functies

2. BRIZIO RISTRETTO

5. CANAL RISTRETTO

CAPSULES | (16x) € 4,64

CAPSULES | (16x) € 4,64

3. BRIZIO ESPRESSO

6. CANAL ESPRESSO

CAPSULES | (16x) € 4,64

CAPSULES | (16x) € 4,64

4. BRIZIO LUNGO

7. CANAL LUNGO

CAPSULES | (16x) € 4,64

CAPSULES | (16x) € 4,64
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Onze Mr Freddo ijskoffie, iced choco en frozen
drankjes bestaan uit de beste ingrediënten en zijn
speciaal ontwikkeld voor de horeca. Naar eigen
creativiteit en wensen kunnen smaken toegevoegd
worden, zoals slagroom, likeur of zoete karamel /
hazelnoot siroop. De mogelijkheden zijn eindeloos!
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MR. FREDDO
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IJSKOFFIE
MR. FREDDO
Mr. Freddo Italian Ice Coffee is in Italië al ruim 20 jaar een
succes. Deze poedermix is de perfecte basis voor een heerlijke
creamy ice coffee. Ook is hij geschikt om als dessert te serveren.
Probeer ook eens onze Frosé, Frozen Yoghurt of Sgroppino,
naar authentiek, Venetiaans recept.

64

1. MR. FREDDO IJSKOFFIE

2. MR. FREDDO GLAS

3. ICED CHOCO

4. FROZEN YOGHURT

5. FROZEN ROSÉ

6. SGROPPINO

Art. 190901 | (700gr) € 19,95

Art. 590301 | (12x) € 78,00

Art. 190903 | (1000gr) € 12,95

Art. 190904 | (600gr) € 12,95

Art. 190905 | (600gr) € 12,95

Art. 190906 | (900gr) € 12,95

65

MR. FREDDO
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SLUSHMACHINES
Voor de bereiding van ijsdranken hebben wij verschillende
machines beschikbaar. Deze zijn eenvoudig te bedienen
waardoor ze op elke locatie geplaatst kunnen worden.

3

Daarnaast heeft u de keuze uit diverse productvarianten die
geleverd kunnen worden met de beste grondstoffen.
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1. SLUSHMACHINE (1 TAP)

2. SLUSHMACHINE (2 TAPS)

3. SLUSHMACHINE (3 TAPS)

€ 1750,00

€ 2250,00

€ 2750,00
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VALLEY TEA BY VERDI

Thee is een natuurlijk product. Al duizenden jaren een bron van
warmte, energie en rust. Onze thee groeit in een subtropisch
klimaat, geplukt op de helling en gesorteerd in de vallei.
We gebruiken alleen jonge theeblaadjes. Zo krijg je de beste
smaak. In onze melanges laten we ons inspireren door de
rijke theeculturen van de wereld; van oorspronkelijke Sri
Lankese en Chinese thee, tot typerende Engelse blends en
karakteristieke combinaties met Zuid-Afrikaanse Rooibos. Naast
onze zorgvuldig geselecteerde thee gebruiken we kruiden en
echte stukjes fruit om extra karakter en smaak te geven. Alles
is volledig verbouwd volgens de Fairtrade standaard zodat de
pure smaak wordt behouden. We hopen dat je geniet van de
veelzijdige selectie van Valley Tea by Verdi!
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VALLEY
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VALLEY TEA CLASSIC
Valley Tea by Verdi bestaat uit zestien heerlijke, wereldse
theesoorten. Met deze blends ervaar je door welke theeculturen
wij zijn geïnspireerd. Of je nu van een fruitige theesoort houdt of
van een traditionele English Blend; elke blend bevat een stukje
wijsheid waar we geen genoeg van kunnen krijgen.
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A. ENGLISH BLEND 100 STUKS

6. MOROCCAN MINT

12. LEMONGRASS GINGER

Art. 791103 | per doos (100x2gr) € 6,25

Art. 791123 | per doos (20x2gr) € 2,05

Art. 791114 | per doos (20x2gr) € 2.01

1. ENGLISH BLEND

7. ROOIBOS

13. CAMOMILE

Art. 791102 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791120 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791124 | per doos (20x1,5gr) € 2.22

2. EARL GREY

8. HERBAL MIX

14. PEAR CARAMEL

Art. 791101 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791121 | per doos (20x2gr) € 2,05

Art. 791135 | per doos (20x2gr) € 1,89

3. GREEN TEA

9. FOREST FRUIT

15. CINNAMON

Art. 791113 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791131 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791125 | per doos (20x2gr) € 1,89

4. GREEN TEA LEMON

10. TROPICAL FRUIT

16. WHITE POMEGRANATE

Art. 791111 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791134 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791115 | per doos (20x1,75gr) € 2.22

5. GREEN TEA JASMINE

11. STRAWBERRY

Art. 791110 | per doos (20x2gr) € 1,89

Art. 791132 | per doos (20x2gr) € 1,89
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VALLEY

VALLEY TEA PREMIUM
De premium selection van Valley Tea bevat
zestien exclusieve, inspirerende theesoorten
waarbij elke blend voorzien is van een luxe
verpakking. Waan je voor even in de Arabische
wereld onder het genot van een kopje Moroccan
Mint of ga voor de diepe, rijke smaak van Pear
Caramel? Deze thee blends bevatten mooie,
grote theebladeren, specerijen en echte stukjes
fruit. Door het doorzichtige luxe biologisch
afbreekbare soilon theezakjes heeft de grove
thee voldoende ruimte om te wellen voor een
ultieme smaakexplosie.

72

1. ENGLISH BLEND

7. ROOIBOS

13. CAMOMILE

Art. 791402 | per doos (12x1,8g) € 3.14

Art. 791420 | per doos (12x1,8g) € 3.14

Art. 791424 | per doos (12x1,8g) € 3,38

2. EARL GREY

8. HERBAL MIX

14. PEAR CARAMEL

Art. 791401 | per doos (12x1,8g) € 3.14

Art. 791421 | per doos (12x1,8g) € 3,38

Art. 791435 | per doos (12x1,8g) € 3,53

3. GREEN TEA

9. FOREST FRUIT

15. CINNAMON

Art. 791413 | per doos (12x1,8g) € 3.14

Art. 791431 | per doos (12x1,8g) € 3.14

Art. 791425 | per doos (12x1,8g) € 3,38

4. GREEN TEA LEMON

10. TROPICAL FRUIT

16. WHITE POMEGRANATE

Art. 791411 | per doos (12x1,8g) € 3.14

Art. 791434 | per doos (12x1,8g) € 3,38

Art. 791415 | per doos (12x1,8g) € 3,53

5. GREEN TEA JASMINE

11. STRAWBERRY

Art. 791410 | per doos (12x1,8g) € 3.14

Art. 791432 | per doos (12x1,8g) € 3,38

6. MOROCCAN MINT

12. LEMONGRASS GINGER

Art. 791423 | per doos (12x1,8g) € 3,38

Art. 791414 | per doos (12x1,8g) € 3.14
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VALLEY

1
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1. CLASSIC THEEKIST 8 VAKS

2. CLASSIC THEEKIST 12 VAKS

3. PREMIUM THEEKIST 12 VAKS

4. BAMBOE CARRIER

Art. 791141 | € 23,55

Art. 791142 | € 26,40

Art. 791440 | € 35,18

Art. 791240 | € 26,25
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FRIENDSHIP

Het Friendship Sports Centre is het enige
sportcentrum ter wereld dat volledig is gericht op
mensen met een beperking. Wekelijks sporten er zo’n
2.000 mensen in een veilige omgeving. Het Centre is
het ‘huis’ van Sportclub Only Friends, maar er zijn ook
samenwerkingen met bijvoorbeeld de Edwin van der
Sar Foundation, de RIKI Stichting en Stichting SAM.
Bij ons geldt: “Je bent goed zoals je bent”. Het Centre
biedt tevens arbeidsgerelateerde dagbesteding voor
jongvolwassenen met een beperking. Het is met
trots dat wij onze Friendship Sports Centre koffie
presenteren. In samenwerking met Verdi Koffiegroep
is deze koffieboon ontwikkeld zodat u nu ook
onze heerlijke koffie kan drinken. Een deel van de
opbrengst gaat naar het Friendship Sports Centre
zodat u bijdraagt aan de sportieve toekomst van onze
sporters; zij die het zo hard nodig hebben!
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FRIENDSHIP

1

KOFFIE
FRIENDSHIP SPORTS CENTER
Sport geeft plezier, kracht en vertrouwen. Sport verbindt.
Onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen met
een beperking hebben dit extra hard nodig. Voor hen is er het
Friendship Sports Centre. Het enige sportcentrum in Europa
volledig uitgerust voor kinderen en jongeren met een beperking.
Sporten, vallen en opstaan. Hier kunnen ze alles.
Met deze koffie support je het Friendship Sports Centre. Een
buitengewone koffiemelange die per zak €1,- bijdraagt aan dit
buitengewone initiatief.
1. PRIVATE LABEL PACKAGING
Friendship Sports Centre

78

79

FRIENDSHIP

SPORTVERENIGING ONLY FRIENDS SLAAT ZICH DOOR MOEILIJK CORONAPERIODE.

BOUWEN OP VRIENDEN

De Telegraaf (donderdag 21 januari 2021)
De corona crisis heeft een enorme impact op
het verenigingsleven. Afstand hou den en elkaar
niet aanraken is het devies, maar hoe doe je
dat bij Only Friends, dé sportclub voor kinderen en jonge ren met een beperking en/of onderliggend lijden? Oprichter Dennis Geb bink legt
het op gepassio neerde wijze uit. In alles klinkt
zijn onvoorwaarde lijke liefde door voor zijn
‘helden’, zoals hij zijn bijna achthonderd leden
liefkozend noemt.
“Voor corona legden we onze handen op elkaar en telden wij gezamenlijk af van tien naar
nul. Toen dat niet meer kon, hebben we een nieuwe groet verzon nen. Hierbij kreeg ik hulp van een
moeder”, vertelt Gebbink, die vervolgens verwijst naar een filmpje dat hij per WhatsApp stuurt.
In de video zegt hij: We mogen elkaar niet
omhel zen, niet knuffelen en niet aanraken. Dat is
zó niet On ly Friends. Toen dacht ik: ‘We moeten elkaar gaan be groeten in gebarentaal’. Ik ga
nu even toneelspe len en kom zo weer terug.
Niet lachen, hé, klinkt het, waar na hij een fractie
van een seconde uit beeld springt: jij bent mijn
hartsvriendin, beeldt hij uit. Dat wordt onze nieuwe groet, besluit hij de vi deo. Warme en positieve reacties volgen. Gebbink vervolgt: ”Na de
aankondiging van de eerste lockdown kreeg ik
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een tik, maar ik heb me snel herpakt. Onder andere door elke ochtend om acht uur met mijn
zoon Myron te gaan sporten.
De handicap van zijn zoon, die een dubbelzijdige hersenbeschadiging heeft, staat aan de basis van de club. Begin deze eeuw stond Gebbink nog altijd dage lijks gehuld in trainingspak - voor
het eerst op het veld met acht gehandicapte jongetjes, onder wie Myron. Twintig jaar later telt
zijn club liefst 29 verschillende sporten en zetelt
Only Friends in vijf steden. In 2020 werd Gebbink
(meer dan terecht, red.) benoemd tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau, maar die onderscheiding is voor hem bijzaak. Zijn doel is om iedereen te laten sporten.
Momenteel lukt dat nau welijks, maar Gebbink
doet met talloze vrijwilligers wat hij kan. Ik ben
direct begonnen met het versturen van nieuwsbrieven aan mijn helden. Daarin deelde ik de
slogan: ‘Borst vooruit, kin omhoog en gezond
ver stand!’ Ook deelde ik oude brieven die we
ontvingen van Ajax en Man. United. ”Daarnaast
schreef ik hoe ik me voelde”, aldus Gebbink, die
ook met alle liefde de teleefoon pakt als een lid
niet lekker in zijn vel zit. Dan fleurt hij hem of
haar op met warme woorden.

In aanloop naar de laatste coronapersconferentie schreef Gebbink een plan over hoe leden
die ouder zijn dan 17 jaar en normali ter sporten
in groepen aan de slag kunnen in groepjes van
twee, maar dat leek lastiger dan gedacht. Ik heb
er wakker van gelegen en twij fel of ik dit plan
moet doorzetten, want velen hebben onderliggende problemen”, weet Gebbink, die ook een
beroep heeft gedaan op ou ders van kinderen tot
en met 17 jaar om hun kinderen bij ernstige problemen thuis te houden. Een oproep die zonder
morren wordt opgevolgd. Van lastige ou ders
heeft hij geen last, want die zijn juist in deze tijd
ex tra voorzichtig met hun kind. Verder hebben
we vanaf het begin extra maat regelen genomen
en dragen alle trainers een mondkapje en handschoenen. Een corona-uitbraak is tot nog toe
gelukkig uitgebleven. Alleen een lid van Older
Friends-voor opa’s en oma’s van leden - is helaas
overle den aan de ziekte.

TOEKOMST?
Dan
rest
de
vraag:
hoe
financieel
toekomstbesten dig is het levenswerk van Gebbink? Algemeen direc teur Etienne Spee van
het Friendship Sport Centre (het huis van
Only Friends; vergelijkbaar met de con structie
van Ajax en de Johan Cruijff Arena) geeft duidelijk antwoord. Jaarlijks moet hij zo’n 3,6 miljoen
eu ro binnenhalen. Dat geld is onder meer nodig
voor de medewerkers, onder wie enkele leden,
en onderhoud aan het sportcentrum in Amsterdam-Noord. Dat vooral wordt gebruikt door Only
Friends”, opent Spee. Over het voortbestaan
van de club en het Friendship Sport Centre ben
ik optimistisch: ik weet dat velen sponsoren en
bedrijven die ons welgezind zijn, zoals ook de
gemeente, ons echt niet kwijt willen. Wij zijn
namelijk enorm belangrijk voor de stad en regio.
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PRIVATE
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KOFFIE EN BEKERS
PRIVATE LABEL
Wil je als bedrijf je klanten echt iets bijzonders bieden, wat ze
nergens anders kunnen krijgen? Onze Private Label oplossingen
maken het verschil. Melange, branding, verpakking en take-away
cups, alles kunnen wij op maat ontwikkelen en ontwerpen.
Vele bedrijven van nationale cateraars, tankstations en grote
office klanten, tot karakteristieke lokale helden gingen u voor.
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

1. PRIVATE LABEL FLETCHER HOTELS
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2. PRIVATE LABEL MEESTERSCHAP KOFFIE

3. PRIVATE LABEL BAKKER VAN MAANEN

4. PRIVATE LABEL THE BULLDOG
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PRIVATE
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1. PRIVATE LABEL MIKE’S GYM
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4

5

2. PRIVATE LABEL HOTEL ESTHERÉA

3. PRIVATE LABEL NATIONALE
POSTCODE LOTERIJ

4. PRIVATE LABEL NYENRODE
BUSINESS UNIVERSITEIT

5. PRIVATE LABEL
FLETCHER HOTELS
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Mr. Cook is een koekenbakker in hart en ziel, maar
van een goede kop koffie of thee wordt hij ook meer
dan enthousiast. Het is dan ook geen toeval dat al
onze koekjes perfect samen gaan met een goede
kop cappuccino, espresso of verse thee.
Wij bakken onze koek in een ambachtelijke bakkerij,
waar de lekkerste koffie-koekjes worden gebakken.
Hierbij gebruiken we alleen de beste natuurlijke
grondstoffen en dat proef je.
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MR. COOK

VERSCHILLENDE SMAKEN

WINTER ASSORTIMENT

JANUARI T/M MAART

APRIL T/M JUNI

1

2

3
ZOMER ASSORTIMENT

KOEK

JULI T/M SEPTEMBER

MR. COOK
Onze kenmerkende roomboterkoekjes worden dagelijks
gebakken volgens traditioneel recept: met een vleugje vanille en
citroen. Lekker krokant met weinig breuk en kruimels. Afhankelijk
van de tijd van het jaar voegen we daar nog net wat andere
smaken aan toe, zodat je het hele jaar door een koekje hebt
dat past bij de smaak van het seizoen. Denk aan smaken als:
Appelstroop, Kokos, Butterscotch, Amandel en Chocolade.
OKTOBER T/M DECEMBER
1. MR. COOK VERPAKT - VERSCHILLENDE SMAKEN
Art. 490000 | (120x) € 12,90

2. MR. COOK VERPAKT - SPECULAAS
Art. 491000 | (120x) € 7,99

3. MR. COOK ONVERPAKT - DUO SMAAK MELANGE
Art. 493000 | (200x) € 14,98
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BARISTA
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1. BARISTA KIT BASIS

2. BARISTA KIT PRO

Art. 991011 I per set € 99,95

Art. 991010 I per set € 300,95

MELKOPSCHUIM KANNETJE

SILICONEN TAMPERMAT

MINI WEEGSCHAAL

BARISTA MICROVEZELDOEKPAKKET

Art. 991002 (0,6L) | per stuk € 14,24

Art. 991005 | per stuk (10x15cm) € 12,50

Art. 991010 | per stuk € 75,00

Art. RHW001 | per stuk € 16,50

Art. 991003 (1L) | per stuk € 18,95

TAMPER RVS/HOUT 57 MM

TEMPERATUURMETER

PLATTE ACRYL KWAST 50 MM

ALUMINIUM LATTE ART PEN

Art. 28622 | per stuk € 12,10

Art. 73920 | per stuk € 7,50

Art. 1394701 | per stuk € 24,00

Art. 991004 | per stuk € 30,00

REINIGINGSBORSTEL

TAMPER RVS 58 MM

TAMPERSTATION

Art. 1385028 | per stuk € 60,00

Art. 1385350 | per stuk € 39,00

Art. 899002 | per stuk € 4,92
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DISTRIBUTOR 58.5 MM

SILICONEN TAMPERMAT (HOEK)

Art. 3050 | per stuk € 60,00

Art. 991006 | per stuk € 18,95

91

B A R I S TA
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ONDERHOUDSPRODUCTEN
1. REINIGINGSBORSTEL

4. MAATSCHEP 7gr

7. MELKOPSCHUIM KANNETJE

10. SILICONEN TAMPERMAT

Art. 899002 | per stuk € 2,15

Art. 999250 | per stuk € 4,50

Art. 991000 (0,05L)| per stuk € 8,50

Art. 991005 | per stuk (10x15cm) € 12,50

Art. 991001 (0,35L)| per stuk € 12,75

2. REINIGINGSKWAST

5. TEMPERATUURMETER

Art. 991002 (0,6L)| per stuk € 14,24

11. KOPPELSTUK

Art. 899001 | per stuk € 3,15

Art. 28622 | per stuk € 12,10

Art. 91003 (1L)| per stuk € 18,95

Art. 999400 | € 25,00

3. TAMPER RVS/HOUT 57 MM

6. BLIND FILTER

8. MINI WEEGSCHAAL

12. UITKLOPLADE

Art. 991004 | per stuk € 30,00

Art. 991007 (RVS) | per stuk € 3,80

Art. 89001 | per stuk € 75,00

Art. 991012 | € 225,00

Art. 991008 (Rubber) | per stuk € 2,53

9. SILICONEN TAMPERMAT (HOEK)
Art. 991006 | per stuk € 18,95
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ARTIKELEN
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AANVERWANTE ARTIKELEN
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1. THEEGLAS

5. MULTIFUNCTIONELE SCHOTEL

9. VERDI CAFFEINEARM GEMALEN

13. LANGNESE HONING STICKS

Art. 590100 (340ml) | per doos (6x) € 18,36

Art. 590300 | per doos (6x) € 17,40

Art. 190100 | (250gr) € 6,10

Art. 390100 | per doos (80x8gr) € 17,56

2. MACCHIATOGLAS

6. PLATEAU WIT

10. CARMEN CAFEINEVRIJ BLIK

14. CANDERELL STICKS

Art. 590200 (263ml) | per doos (12x) € 41,16

Art. 590400 | per doos (6x) € 47,46

Art. 902001 | (250g) € 5,95

Art. 390000 | per doos (500x0,5gr) € 8,88

3. MACCHIATOLEPEL

7. THEETIP

11. MR. CHOC CHOCOPOEDER

15. CHOCOSTICKS

Art. 999330 | per doos (12x) € 25,20

Art. 590600 | per doos (24x) € 57,12

Art. 290400 | per kg € 12,50

Art. 290300 | (100x22gr) € 31,52

4. ROERSTAAFJES

8. VERDI DISPENSERBLIK

12. VERDI TOPPING

16. LONKA SOFT NOUGA PINDA/VRUCHTEN

Art. 999310 (Hout) | per doos (5000x) € 14,30

Art. 902060 | per stuk (21x15,7x15,7cm) € 5,95

A rt. 290201 | (500gr) € 6,10

Art. 492000 | per doos (214x) € 18,70
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GEVELRECLAME

GEVELRECLAME
Wil jij ook opvallen in het straatbeeld?
Dit draaiende vlag bord geeft jouw bedrijfslocatie een vrolijke
en vriendelijke uitstraling. Beide zijdes van het bord kunnen
verschillend bedrukt worden, waardoor de boodschap altijd
leesbaar is, ook als er geen wind staat.
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• Altijd zichtbaar

• Eenvoudig te installeren

• Dubbelzijdige bedrukking

• Duurzame kwaliteit

• Volledige personalisatie

• Innovatief design

• Verhoog je herkenbaarheid
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POWER CLEAN
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POWER CLEAN
BY VERDI
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1. REINIGINGSTABLETTEN VOOR KOFFIEMACHINES

3. REINIGINGSPOEDER VOOR KOFFIEMACHINES

5. FRANKE VLOEIBARE REINIGING CASSETTE

7. ZEP 65 SPRAY

Art. 899101 | (200x2gr) € 29,35

Art. 899103 | (1000gr) € 31,60

Art. 892002 | (950ml) € 27,00

Art. 899004 | (600ml) € 19,80

2. REINIGINGSTABLETTEN VOOR MELKSYSTEMEN

4. VLOEIBARE MELKSYSTEEMREINIGER

6. POWERHOUSE REINIGINGSSPRAY

8. INOX RVS SPRAY

Art. 899102 | (45x16gr) € 45,00

Art. 899104 | (1000ml) € 24,50

Art. 899003 | (600ml) € 17,50

Art. 899005 | (600ml) € 29,50
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Net zo belangrijk als goede koffie zijn de mooie en
betrouwbare machines die de koffie perfect tot haar
recht doen komen. Verdi werkt voor het leveren van
machines en servicecontracten exclusief samen met
Espresso Servicedienst B.V. (ESD)

ESD levert machines van onder andere Astoria en
Franke en heeft een uitgebreid team van deskundige
monteurs. U kunt kiezen uit diverse servicepakketten.
We informeren u graag over de mogelijkheden!
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Het Zwitserse Franke staat al meer dan 100 jaar
voor innovatieve technieken en uitmuntend design.
Ze bieden niet alleen uitstekende producten,
maar ook op maat gemaakte oplossingen voor de
complexe behoeften van consumenten.

Door de vele producten die reeds ontwikkeld
zijn, tot de manier van communiceren met
consumenten, partners en werknemers, alles
draagt op een exceptionele manier bij aan het
vervullen van Franke’s missie: ‘’Make it Wonderful’’.
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FRANKE

FRANKE A300
VOLAUTOMAAT

CAPACITEIT IN KOPPEN:
80 kopjes per uur

AFMETINGEN (MM):
270 x 587 x 465 (BxDxH)

AANSLUITING:
230V / 2,8kW

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 8’’ Interactieve touchscreen

• Afsluitbare bonenreservoir

• EasyClean: automatisch reinigingssysteem
(HACCP)

• Eén of twee afzonderlijke poederdispensers
(voor choco- of melkpoeder), afsluitbaar

• FoamMaster™:
fabuleuze melkschuimkwaliteit

• Tweede molen

• Geautomatiseerd ontkalkingssysteem
• Keuze uit vaste water aansluiting of
waterreservoir
• Temperatuur per drank in te stellen

KLEUREN
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FRANKE

FRANKE A400
VOLAUTOMAAT

CAPACITEIT IN KOPPEN:
120 kopjes per uur

AFMETINGEN (MM):
340 x 600 x 744 (BxDxH)

AANSLUITING:
230V / 2,8kW

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 8’’ Interactieve touchscreen

• Afsluitbare bonencontainer

• Cleanmaster:
volautomatisch reinigingssysteem (HACCP)

• Eén of twee afzonderlijke poederdispensers
(voor choco- of melkpoeder), afsluitbaar

• EasyClean:
automatisch reinigingssysteem (HACCP)

• Hoge voetjes (100mm)

• Eenvoudig aan te passen drankmenu
• FoamMaster™:
fabuleuze melkschuimkwaliteit
• Keuze uit 2 reinigingssystemen

• Kopjessensor
• Stoompijp
• Telemetriesysteem
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

KLEUREN
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FRANKE

FRANKE A600
VOLAUTOMAAT

CAPACITEIT IN KOPPEN:
160 kopjes per uur

AFMETINGEN (MM):
340 x 600 x 770 (BxDxH

AANSLUITING:
230V / 2,8kW

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 8’’ kleuren touchscreen met keuzen
uit 3 gebruikersinterfaces

• Afrekeningssystemen

• Automatisch in hoogte verstelbare
drankenuitloop
• Cleanmaster: volautomatisch
reinigingssysteem (HACCP)
• FoamMaster™:
fabuleuze melkschuimkwaliteit
• Keuze uit drie verschillende zetunits
• Maximale energie- Efficiëntie door
timerfunctie en minimaal stroomverbruik in
de stand-by modus
• Royaal bonenreservoir voor gemakkelijk
bijvullen

• Afsluitbare bonenreservoir
• Autosteam Pro voor automatisch opschuimen
van melk
• Eén of twee afzonderlijke poederdispensers
(voor choco- of melkpoeder), afsluitbaar
• Hoge voetjes (100 mm)
• Koffiedik-uitworp
• Kopjessensor
• Telemetriesysteem
• Stoompijp
• Tweede maalwerk
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

KLEUREN
108

109

FRANKE

FRANKE A800
VOLAUTOMAAT

CAPACITEIT IN KOPPEN:
275 kopjes per uur

AFMETINGEN (MM):
340 x 600 x 770 (BxDxH)

AANSLUITING:
380V / 2,8kW

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• Compatibel met elke koeling

• Afrekeningssystemen

• EasyClean:
automatisch reinigingssysteem (HACCP)

• Autosteam:
voor automatisch opschuimen van melk

• FoamMaster™:
fabuleuze melkschuimkwaliteit

• Eén of twee afzonderlijke poederdispensers
(voor choco- of melkpoeder), afsluitbaar

• Melksysteem: gepatenteerd systeem
voor max. 2 melksoorten met 2 parallelle
koelcircuits

• Hoge voetjes (100 mm)

• Nieuw comfort-display:
10,4’’ touchscreen
• Professionele 3-boiler-systeem

• Kannenuitloop (in plaats van stoomuitvoering)
• Koffiedik-uitworp
• Kopjessensor
• Stoompijp
• Telemetriesysteem
• Tweede melksoort
• Tweede of derde molen
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

KLEUREN
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FRANKE

FRANKE A1000
VOLAUTOMAAT

CAPACITEIT IN KOPPEN:
300 kopjes per uur

AFMETINGEN (MM):
340 x 600 x 770 (BxDxH)

AANSLUITING:
380V / 6,9kW

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 10,4” Multimedia touchscreen

• Afvaluitworp

• Aangesloten op internet

• Autosteam Pro voor automatisch schuimen
van melk

• Automatische doseerstation voor 6
verschillende smaken
• Cleanmaster:
volautomatisch reinigingssysteem (HACCP)
• FoamMaster™:
fabuleuze schuimkwaliteit

• Autosteam Pro:
voor automatisch opschuimen van melk
• Eén of twee afzonderlijke poederdispensers
(voor choco- of melkpoeder), afsluitbaar
• Hoge voetjes (100mm)

• Gelijktijdige afname van koffie, theewater en •
stoom is mogelijk
•
• Melksysteem: Gepatenteerd systeem
•
voor max. 2 melksoorten en 2 parallelle
•
koelcircuits
• Nieuwe Intelligente koeleenheid

Kopjessensor
Stoompijp
Telemetriesysteem
Twee of drie molens met afsluitbare
bonencontainers

• Verkrijgbaar in diverse kleuren

KLEUREN
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FRANKE

FRANKE S700
VOLAUTOMAAT

CAPACITEIT IN KOPPEN:
300 kopjes per uur

AFMETINGEN (MM):
340 x 600 x 750 (BxDxH)

AANSLUITING:
380V / 4,8kW

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• Autosteam melksystem

• Afrekeningssystemen

• Compatibel met elke koeling

• Autosteam Pro, automatisch melksysteem

• iQFlow™

• Een of twee afzonderlijke poederdispensers
(voor choco- of melkpoeder), afsluitbaar

• Nieuw comfort-display, 8’’ touchscreen
• Professionele 3-boiler-systeem
• Tweede molen als standaard

• Hoge voetjes (100 mm)
• Kannenuitloop (in plaats van stoomuitvoering)
• Koffiedik-uitworp
• Kopjessenor
• Telemetriesysteem
• Stoomlans
• Tweede melksoort
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FRANKE

ACCESSOIRES
VOLAUTOMAAT

KOPPENWARMER
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KOELING 5L / 12L

BETAALSYSTEMEN

FLAVOURSTATION
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FRANKE
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MAKE IT
WONDERFUL

CONSISTENTE KWALITEIT

HOGERE WINST

LAAT DE KOFFIE STROMEN

PROMOOT, INFORMEER EN VERKOOP

In-cup kwaliteit kan worden geleverd door
een regelmatige reinigingsdiscipline, con
sistente extractie en verse bonen, die alle
maal gemakkelijk kunnen worden gemon
itord op uw locaties, bij uw machines en
dranken. Bij een afwijking ontstaat er een
alert, waardoor u direct kunt ingrijpen.
Verbeterde service, frequent onderhoud
en vervanging van het waterfilter betek
ent minder stilstand van de machine. Uw
klanten krijgen altijd hun favoriete koffie
en uw merk krijgt de eer.

Onze telemetrie geeft u transparantie over
drankjes, promoties en locaties. Bekijk in
real-time en na verloop van tijd hoe drank
en presteren. Beheer uw promotiefoto’s
op het scherm, drinkmenu en laat seizo
en specials zien. Zorg ervoor dat ma
chines geld opbrengen tijdens de meest
populaire periodes door uw personeel en
schoonmaakcyclus in te plannen en het
juiste niveau van middelen zoals melk op
pijl houden. Kortom, meer bezoekersaan
tallen, doorvoer en winst.

Zorg ervoor dat de koffie blijft stromen
door de gezondheidsstatus van de machine
op afstand te volgen. Virtuele ondersteun
ing en beheer van productaanbod, config
uratie en software voor uw koffiemachines
minimaliseren onnodige interventies op
locatie. Door de benodigde reparaties en
vereiste onderdelen te vermelden, zijn de
tarieven voor een eerste reparatie ver
beterd. Het inschakelen van hulp en nabe
zoeken kunnen worden verminderd.

Uw klant heeft volledige aandacht voor
het scherm van de koffieautomaatterwijl
hij wacht op de uitgifte van de drank. Met
Digital Signage kun je deze kostbare tijd
gebruiken om een product met een hogere
marge te promoten (upsell) of een ander
item in je winkel (cross-sell). Update uw
promoties en berichten zo vaak als u wilt:
dankzij Digital Signage heeft u slechts
twee klikken nodig om content te upload
en en te publiceren op uwkoffiemachines.
Uw koffiemachines worden een onder
steunend communicatiemiddel voor uw
merk (duurzaamheid, herkomst van ingre
diënten, enz.), ze kunnen ingezet worden
om informatie aan de consument over te
brengen (hier uitgeven en betalen aan de
kassa, pandemische veiligheidsmaatregel
en, enz.) en ze kunnen uw werknemers op
kantoor relevante informatie geven.
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VOLMAAKT GENIETEN
De Yunio is een volautomatische espressomachine,
ideaal voor kantoren en kleine horecazaken.
Met hun compact formaat en elegant uiterlijk
passen deze toestellen in vele locaties, zoals
vergaderzalen, showrooms, restaurants, bars...
Naast de vele technische innovaties, zoals het
intuïtieve touchscreen, het gepatenteeerde
zetsysteem, keramische maalschijven en een
eenvoudig automatisch reinigingsprogramma,
levert de Yunio koffie van baristakwaliteit.
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YUNIO

YUNIO S2
VOLAUTOMAAT

CAPACITEIT IN KOPPEN:
120 kopjes per uur

AFMETINGEN (MM):
34 x 54,5 x 62 (BxDxH)

AANSLUITING:
220-240V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 7,1’’ touchescreen

• Koeling voor melkproducten

• 1,5 kg bonenreservoir

• Koppenwarmer

• Poedercontainer voor chocopoeder of
melktopping

• Wateraansluiting
• Stoompijp

• Dubbele dranken
• 24 verschillende consumptievariaties
• Automatisch reinigingsprogramma
• Hoogwaardige melkopschuimsysteem
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“De missie van Astoria is het creëren van
professionele koffiemachines “made in Italy”
uitgerust met de meest innovatieve technologieën,
die op zoek zijn naar uitmuntendheid, het milieu
beschermen en mensen verbeteren.”
De hele Italiaanse traditie van espresso, in modellen
met een technologisch hart. Machines die garant
staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit ten dienste
van verschillende soorten gebruikers. Van ervaren
tot minder ervaren barista’s, vrij om naar hun
vermogen te experimenteren en te verkennen door
middel van eenvoudige en comfortabele acties.
Koffie is een ambacht en Astoria helpt uw barista de
perfecte kop koffie te creëren.
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ASTORIA

ASTORIA GRETA
PISTONMACHINES

BOILERINHOUD:
4L

AFMETINGEN (MM):
400 x 530 x 510 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• Automatische watervulling (AWR)

• Ingebouwde waterpomp

• Koppenwarmer

• Ombouwset voor aansluiting op de
watertoevoer

• LED verlichte werkruimte
• Verhoogde groepen en opklapbare
standaards
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KLEUREN
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ASTORIA

CORE 200
PISTONMACHINES
BOILERINHOUD:
10,5L

AFMETINGEN (MM):
745 x 475 x 511 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

BOILERINHOUD:
17L

AFMETINGEN (MM):
985 x 530 x 510 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 2x stoompijp

• LED verlichte werkruimte

• Astoria ergonomische filterhouders
• Automatische heetwater uitgifte
• Automatische watervulling (AWR)

KLEUREN

• Elektrische koppenwarmer
• Interne motorpomp
• Verkrijgbaar in 2- en 3 groeps uitvoering
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ASTORIA

CORE 600
PISTONMACHINES
BOILERINHOUD:
10,5L

AFMETINGEN (MM):
788 x 580 x 557 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

BOILERINHOUD:
17L

AFMETINGEN (MM):
1030 x 530 x 557 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 2x stoompijp

• ACMS Astoria Cloud Management System

• Astoria ergonomische filterhouders

• LED verlichte werkbank

• Automatische heetwater uitgifte

• Verhoogde groepen

• Automatische watervulling (AWR)
• Elektrische koppenwarmer

KLEUREN

• Interne motorpomp
• LED verlichting op de koppenframe
• USB poort
• Verkrijgbaar in 2- en 3 groeps uitvoering
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ASTORIA

STORM SAEP
PISTONMACHINES
BOILERINHOUD:
2 x 1,2L

AFMETINGEN (MM):
745 x 475 x 511 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

BOILERINHOUD:
3 x 1,2L

AFMETINGEN (MM):
1030 x 530 x 557 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 2x stoompijp

• ACMS Astoria Cloud Management System

• 5’’ display per groep

• Autosteamer

• Anti-brandwonden stoompijp

• Extreme Steam Boost (ESB)

• Automatische heetwater uitgifte

• Verhoogde groepen

• Automatische watervulling (AWR)
• Elektrische koppenwarmer

KLEUREN

• Houten filterhouders
• Interne motorpomp
• LED verlichte werkruimte
• Steam Boost (SB)
• Super Dry: droogstoomdoseersysteem
• Verkrijgbaar in 2- en 3 groeps uitvoering
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ASTORIA

STORM SAEP FRC
PISTONMACHINES
BOILERINHOUD
2 x 1,2L

AFMETINGEN (MM):
745 x 475 x 511 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

BOILERINHOUD
3 x 1,2L

AFMETINGEN (MM):
1175 x 618 x 500 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 2x stoompijp

• ACMS Astoria Cloud Management System

• 5’’ display per groep

• Autosteamer

• Anti-brandwonden stoompijp

• Extreme Steam Boost (ESB)

• Automatische heetwater uitgifte

• Verhoogde groepen

• Automatische watervulling (AWR)
• Elektrische koppenwarmer

KLEUREN

• Houten filterhouders
• Interne motorpomp
• Koffie extractie systeem
• LED verlichte werkruimte
• Steam Boost (SB)
• Super Dry: droogstoom doseersysteem
• Verkrijgbaar in 2- en 3 groeps uitvoering
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ASTORIA

HOLLYWOOD
PISTONMACHINES
BOILERINHOUD
10,5L

AFMETINGEN (MM):
790 x 580 x 540 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

BOILERINHOUD
17L

AFMETINGEN (MM):
1040 x 580 x 540 (BxDxH)

AANSLUITING:
230/380V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 2x stoompijp

• ACMS Astoria Cloud Management System

• Automatische watervulling (AWR)

• Automatische heetwateruitgifte

• Elektrische koppenwarmer

• Autosteamer

• Interne motorpomp

• Verkrijgbaar in diverse kleuren

• LED verlichte werkruimte
• Verkrijgbaar in 2- en 3 groeps uitvoering
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OVERIGE
MACHINES
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LATTIZ

LATTE MADE EASY
MELKOPSCHUIMERS

CAPACITEIT
6 cappucino’s per minuut

AFMETINGEN (MM):
195 x 487 x 591 (BxDxH)

AANSLUITING
230V

MACHINE INFORMATIE
• 10 dagen ongekoeld houdbaar

• Inhoudsmaat in te stellen op
eigen serviesmaat

• 140 cappucino’s of 75 latte
macchiato’s per pak

• Innovatieve schuimtechniek
• Met 1 druk op de knop de beste
kwaliteit melkschuim

• 4 liter Bag-in-Box
• 6 cappucino’s per minuut

• Twee varianten melkschuim:
Barista en Latte Art

• Bag-in-box koeler
• Eenvoudig Touch Display
• Energielabel A++

1. LATTIZ MELK BAG-IN-BOX
Art. 290100 I Per pak (4L) € 24,78
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U FILTERT DE KOFFIE,
WAAROM DAN NIET OOK HET WATER?
Over een punt zijn bijna alle Nederlanders het
eens: ze houden van een goede kop koffie.
Een kop koffie bestaat tot wel 98% uit water.
Er kan dan ook geen twijfel over zijn dat dit
ingrediënt bij de bereiding een cruciale rol speelt.

BRITA PURITY FRESH C50

BRITA PURITY C300 QUELL ST

PURITY FINEST C500

Art. code OHD_1010734

Art. code OHD_102826

Art. code OHD_1008830

Bescherm uw koffiezetapparaten met een waterfilter
van BRITA en ervaar de voordelen:
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Voor uw apparatuur

Voor uw gasten

•

•

Genieten van een volle smaak.

•

Het beste aroma.

•

Stevige, stabiele crèmelaag.

•

Aantrekkelijk ogende dranken, omdat
melk en room niet uitvlokken.

Het risico van kalkhoudende
afzettingen op de machines wordt
verminderd.

•

Onderhoudswerkzaamheden kunnen
preventief plaatsvinden.

•

Servicekosten nemen aanzienlijk af.

Voor uw omzet

Voor het milieu

•

Koffiespecialiteiten blijven constant
van de hoogste kwaliteit.

•

Producten zijn 100% recyclebaar.

•

Minder energieverbruik.

•

Tevreden klanten.

•

Minder belastend voor het milieu.
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PISTON

KEES VAN DER
WESTEN SPIRIT
PISTONMACHINES

BOILERINHOUD
2 x 2,1L

AFMETINGEN (MM):
1000 x 790 x 450 (BxDxH)

AANSLUITING:
230V
Wereldwijd worden de espressomachines van de Nederlandse
machinebouwer Kees van der Westen gewaardeerd. Ze zijn vooral
geliefd onder de puristen onder de barista’s en bij espressobars die
zich willen onderscheiden. Een Kees van der Westen is mooi om te
zien en technisch geavanceerd.

BOILERINHOUD
3 x 2,1L

AFMETINGEN (MM):
1300 x 790 x 450 (BxDxH

AANSLUITING:
230V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 2x stoompijp

• Lungo optimalisatie

• Espressokop verhoger

• Temperatuurmeter

• Extra plateau voor melk, in links- en
rechtshandige versie
• Hoogwaardig roestvrijstaal
• Koppenwarmer
• LED verlichting
• Mogelijkheid tot personalisatie van het
achterste paneel
• Naar eigen smaak kan de kleur van de
body panelen worden vormgegeven
*Verkrijgbaar in 1,2,3 en 4 groeps uitvoering

• Pomp per groep
• Seperate heetwaterafgifte
• Stoomboiler 11L
• Touchpad voor 4 programmeerbare
koffiespecialiteiten
• Voetpedaal voor bediening van het stoom
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PISTON

KEES VAN DER
WESTEN MIRAGE
PISTONMACHINES

BOILERINHOUD
20L

AFMETINGEN (MM):
1060 x 680 x 500 (BxDxH)

AANSLUITING:
230V

MACHINE INFORMATIE

OPTIES

• 2x stoompijp

• Voetbediende stoomklep, links en/of rechts

• Auto-back-flush programma

• Verhoogd verwarmingsvermogen in Duette
(4800 in plaats van 3200Watt)

• Automatisch spoelprogramma
• Energiebesparend warmwatersysteem

• Uw logo gezandstraald in de dikke glazen
zijpanelen

• Externe pomp
• Gedoseerd theewater uitgifte
• Hoogwaardig roestvrij staal
• Krachtige en langdurige stoomdruk
• RVS filterhouders
• Stoomboiler 19L

* ook verkrijgbaar in 2 groeps uitvoering
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PISTON

LA MARZOCCO
LINEA
PISTONMACHINES

BOILERINHOUD
3,4L

AFMETINGEN (MM):
711 x 560 x 533 (BxDxH)

AANSLUITING:
380V

BOILERINHOUD
5L

AFMETINGEN (MM):
950 x 590 x 533 (BxDxH)

AANSLUITING:
380V

MACHINE INFORMATIE
• Barista verlichting
• Digitale display
• Dubbele boiler
• Eco modus
• Gescheiden voor espresso en stoom
• Portafilter
• Precisie filterbakjes
• USB

*ook verkrijgbaar in 4 groeps uitvoering
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KOFFIEMOLEN
ESD

MIX UC3
WATERKOKER

PRO-FONDI® EVO
PISTONREINIGER

CAPACITEIT:

CAPACITEIT:

3L

1,4 kg

AFMETINGEN (MM):

AFMETINGEN (MM):

210 x 385 x 444 (BxDxH)

140 x 140 x 225 (BxDxH)

AANSLUITING:

AANSLUITING:

230V / 2.8 KW

230V

MACHINE INFORMATIE

MACHINE INFORMATIE

Een innovatie in waterkokers: drie temperaturen,
drie volumes op aanvraag. Vacuüm geïsoleerde
tank zorgt voor 70% meer energie-efficiëntie. Deze
MIX onderbouwoptie moet worden gebruikt met
ons gestroomlijnde, ruimtebesparende MIX-font.

Eenvoudig, stil en functioneel. Het elektrische
apparaat Pro-Fondi EVO zuigt snel koffiedik op
en maakt het schoonmaken van professionele
espresso machine filters een fluitje van een cent.

• Wordt automatisch geactiveerd wanneer u
de filterhouder ernaartoe beweegt.
• Beschikt over een aan / uit-aanraakknop
met digitale functiecontrole
• Stopt automatisch in minder dan twee
seconden
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• Voorzien van een zachte veerloze waaier
die de filters grondig reinigt en een lange
levensduur heeft.
• Voorkomt koffiespatten door het gebied
schoon en helder te houden
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MOBIEL

MOBIEL
KOFFIEMEUBEL

MOBIELE
KOFFIEKAR

AFMETINGEN (MM):

AFMETINGEN (MM):

1735 x 790 x 2030 (BxDxH)

1233 x 750 x 1010 (BxDxH)

AANSLUITING:

AANSLUITING:

220/380V

220/380V

Bij aansluiting op een vaste aansluiting 230V
vindt er een automatische overschakeling van
stroomvoorziening van accu naar netspanning
plaats, zonder dat de machine hierbij uitvalt.

Ideaal om in te zetten voor o.a. ontbijt,
vergaderingen en andere evenementen waarbij
een wendbare en mobiele oplossing nodig is.

Het systeem is voorzien van een ingebouwde
ISO bewaker en een 16A zekeringsautomaat
waardoor het meubel voldoet aan de NEN1010
certificering.
Bovendien bevat het meubel twee spots in de
koof en verlichting in de opslagruimte. Ook
heeft dit koffiemeubel een eigen schoon -en
vuil water voorziening met indicatoren op de
koffiemachine.

INFORMATIE
• 16A zekeringsautomaat.
• Aangedreven door Aandrijfmotor met
eigen accusysteem.
• De laadtijd van de volledige cyclus van
100% vol tot 100% leeg bedraagt 6 tot 8
uur.
• Eigen schoon -en vuil water voorziening.

INFORMATIE
• Het meubel voldoet aan de NEN1010
certificering.
• Ingebouwde ISO bewaker.
• Middels een app en bluetooth is het
vermogen van de accupack zichtbaar.
• Volledig bedienbaar met vingerlichte soft
start.

• 4 beker dispensers
• 9 ingrediënten bakken
• Afvalbak
• Rubberen stootrand
• Stoomvoorziening

• Het meubel is voorzien van de nieuwste
ProLife Lithium accu.
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KOFFIEMOLENS
Met onze koffiemolens kunnen verse koffiebonen
op ieder moment van de dag worden fijngemalen.
Hierdoor komt de smaak van de bonen nog beter
tot zijn recht. Koffiemolens als Macap, Mahlkönig en
Fiorenzato kunnen compleet gemaakt worden met
een koppelstuk en uitkloplade.
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KOFFIEMOLENS

MACAP M4D
KOFFIEMOLEN

KOFFIEMOLEN

CAPACITEIT:

CAPACITEIT:

0,5 kg

1,4 kg

AFMETINGEN (MM):

AFMETINGEN (MM):

190 x 310 x 430 (BxDxH)

250 x 360 x 635 (BxDxH)

AANSLUITING:

AANSLUITING:

220/240V I 250W

220/240V I 800W

MACHINE INFORMATIE

MACHINE INFORMATIE

De Macap M4D koffiemolen is een grind-on-demand koffemolen
en is handig en snel in gebruik, makkelijk af te stellen en met een
compact en licht formaat. De Macap M4D grind-on-demand, de
gemalen koffie direct in het portafilter, met stalen maalschijven
van 58mm en 250 watt motor. De fijnheid van de maling is
precies te regelen via een trapsgewijze instelling.

Deze handmatige molen is de eenvoudigste van alle
koffiemolens. Ze worden bediend met een schakelaar op
de behuizing van de machine. Zuinig in hun functie, zijn
handmatige koffiemolens ontworpen voor het kleinere bedrijf
en waar een automatische molen gemalen koffie wordt bijvult
met een handmatige molen.

• Digitaal afleesbaar display

• Perfecte afstelling maalfijnheid koffiebonen

• Doseerbak 600g

• Slijpsnelheid van 1400 RPM

• Grind on Demand: altijd exacte
hoeveelheid koffiemaling

• Professionele stalen maalschijven en motor

• Hopper Capaciteit 1 kg

• Standaard slijpmessen - 75 mm

• Programmeerbaar op 3 standen: 1, 2 kopjes
koffie of continu malen

• Slijpmachine met metalen body

• Laag koffiebonen reservoir, optimaal
geschikt voor thuisgebruik

KLEUREN
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MACAP MC7

KLEUREN
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KOFFIEMOLENS

MACAP MXD
KOFFIEMOLEN

MACAP MXD
Z EXTREME
KOFFIEMOLEN

CAPACITEIT:

CAPACITEIT:

1,4 kg

1,4 kg

AFMETINGEN (MM):

AFMETINGEN (MM):

230 x 370 x 600 (BxDxH)

230 x 370 x 600 (BxDxH)

AANSLUITING:

AANSLUITING:

220/240V I 380W

220/240V I 520W

MACHINE INFORMATIE

MACHINE INFORMATIE

Met de Macap MXD On Demand molen haal je als ondernemer een van de
beste en snelste professionele bonenmalers in huis. De mooi afgewerkte MXD
verenigt kwaliteit (met 75mm maalschijven) en snelheid. In slechts 4 seconde
maalt de MXD je 2 kops filterbakje vol. Uiterst precies door geavanceerde
instelmogelijkheden. Portafilter positioneren en luttele seconden later ligt On
Demand, vers gemalen koffie in je filterbakje. Verser kan niet, dat proeven je
klanten meteen!

Titanium maalschijven! Hoogvermogen motor. Perfecte molen
voor dagelijks gebruik in hoogvolume horeca. Robuust,
betrouwbaar en eenvoudig te programmeren en af te stellen. In
de grind-on-demand uitvoering, zodat u ieder kopje maakt van
vers gemalen bonen.

• Digitaal afleesbaar display

• Professionele 75mm maalschijven

• Doseringsteller

• Hopper capaciteit

• Grind on Demand: altijd exacte
hoeveelheid koffiemaling

• Programmeerbaar op 3 standen:
1, 2 kopjes koffie of continu malen

• Drie programmeerbare doses

• Platte 75 mm titanium slijpmessen

• Handmatige dosering

• Traploos verstelsysteem

• Perfecte afstelling maalfijnheid koffiebonen
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KOFFIEMOLENS

MAHLKÖNIG
K30
KOFFIEMOLEN

MAHLKÖNIG
K30 TWIN
KOFFIEMOLEN

CAPACITEIT:

CAPACITEIT:

1,5 kg

2 x 0,75kg

AFMETINGEN (MM):

AFMETINGEN (MM):

320 x 240 x 550 (BxDxH)

370 x 300 x 560 (BxDxH)

AANSLUITING:

AANSLUITING:

220/240V I 850W

220/240V I 960-1668W

MACHINE INFORMATIE

MACHINE INFORMATIE

• Automatisch en handsfree

• Grind on demand

• Elektronisch met timer

• Handsfree

• Grind on demand

• Molens simultaan te gebruiken

• Snelle maler

• Snelle maler

• Stille molen

• Traploos instelbaar

• Variabele programmering

• Variable programmering
• Volledig automatisch
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KOFFIEMOLENS

FIORENZATO
F64 EVO
KOFFIEMOLEN

FIORENZATO
F83 E
KOFFIEMOLEN

CAPACITEIT:

CAPACITEIT:

1,5 kg

1,5 kg

AFMETINGEN (MM):

AFMETINGEN (MM):

230 x 380 x 615 (BxDxH)

230 x 270 x 670 (BxDxH)

AANSLUITING:

AANSLUITING:

220/240V I 340W

220/240V I 650W

MACHINE INFORMATIE

MACHINE INFORMATIE

• Automatische koeling met thermostaat

• Automatische koeling met thermostaat

• Continue instelbare traploze maalgraad

• Continue instelbare traploze maalgraad

• Instelbare hoeveelheden voor 1 of 2 servings

• Instelbare hoeveelheden voor 1 of 2 servings

• Kleuren display

• Kleuren display

• Supersnelle koffiemolen

• Supersnelle koffiemolen

• Zeer eenvoudig te programmeren 64 mm vlakke maalschijven

• Tekstdisplay voor het programmeren van doseringen
• Zeer eenvoudig te programmeren 64 mm vlakke maalschijven
• Zeer nauwkeuring in te stellen op de juiste maalgraad
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NOTES

