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KAFFE ER VIKTIGERE ENN DU TROR

KJENT FOR GOD KAFFE SIDEN 1866
Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE vet at våre kvalitetskrav i vesentlig grad har bidratt til at nordmenn er blant verdens mest kaffedrikkende nasjon, ikke minst takket være merkevarene EVERGOOD og ALI Kaffe. Den posisjonen disse merkene har oppnådd blant
norske forbrukere understreker også betydningen av at det er kvalitetskaffe som foretrekkes i Norge. Ved siden av disse merkene
kan vi tilby en bredde i sortimentet som vil kunne tilfredsstille de fleste ønsker, krav og behov.
Hos JOH. JOHANNSON KAFFE streber vi alltid etter å gi våre kunder den beste og mest smakfulle kaffeopplevelsen. Derfor stiller vi
strenge krav til alle ledd i produksjonen. Gode råvarer, riktig blanding og nøyaktig brenning er en kunst det skal lang erfaring til
for å mestre.
En kopp kaffe smaker best når den tilberedes av så fersk kaffe som mulig. Det er derfor vi pakker all vår kaffe i aromabeskyttende
emballasje. Når posen åpnes, innenfor datostemplingen, er du garantert at den er fersk og har beholdt den gode smaken du
forventer av kaffe fra JOH. JOHANNSON KAFFE.
For å få det beste ut av kaffen, er riktig tilberedning og utstyr helt vesentlig. Er dette i orden, og du samtidig har valgt en av våre
kaffemerker er dine kunder sikret en god smaksopplevelse – og fornøyde kunder gir mersalg.
Hver dag brennes mellom 70- og 80 tonn med kaffebønner av ypperste kvalitet i selskapets produksjonsanlegg på Filipstad, rett
ved den store cruisehavnen i Oslo. Når bønnene får den riktige kjernetemperaturen som bidrar til å få frem den gode aromaen i
kaffen, kjøles de raskt ned med vann som fordamper i møtet med de varme bønnene.
Når skyene med damp blåses ut fra pipene på kaffetårnet, er det et tegn på at et nytt parti med bønner er ferdig ristet og klare for
videre foredling. Er vinddraget riktig, kjenner du et hint av den behagelige aromaen av ferdig ristede kaffebønner fra Costa Rica,
Kenya, Brasil og Colombia…
Og ønsker du å smake kvalitetskaffe fra Etiopia, Nicaragua, New Guinea eller Hawaii, så leverer JOH. JOHANNSON KAFFE også
dette – i tillegg til flere andre varianter og merkevarer, som for eksempel GREEN WORLD som er en økologisk kaffe.

R

FRA FILIPSTAD TIL VESTBY

Snart åpner Norges miljøvennlige kaffebrenneri

I 2020 åpner JOH. JOHANNSON KAFFE Norges mest miljøvennlige kaffebrenneri i Vestby. Brenneriet drives på 100 prosent fornybar
energi, og CO2-utslippet reduseres med hele 85 prosent fra dagens produksjon. JOH. JOHANNSON KAFFE tar klimaproblematikken på
alvor. Det nye brenneriet er et viktig bevis på at vi ønsker å ta ansvar og være en bæredyktig leverandør av kaffe i mange år fremover.
Av hensyn til miljøet er det nye brenneriet bygget i tre – et mer miljøvennlig materiale enn de tradisjonelle materialene betong og
stål. Brenneriet skal være selvforsynt med strøm, derfor består deler av fasaden av solcellepaneler. Resten av energien brenneriet
trenger til kaffeproduksjon, får den gjennom biogass, energibrønner og overskuddsvarme fra kaffebrenningen.
For å sikre at kaffebrenneriet er bygget etter alle miljøstandarder, er de nødvendige sertifiseringene på plass – og enda litt til.
Kaffebrenneriet har sertifiseringen BREEAM NOR Excellent, et verktøy som måler miljøprestasjon. JOH. JOHANNSON KAFFE har også
et samarbeid med Miljøfyrtårn for å produsere miljøvennlig kaffe.
Det nye kaffebrenneriet har allerede blitt tildelt Norsk Energis energi- og miljøpris for 2019 for å ta klimautfordringene på alvor
og bygge et fremtidsrettet brenneri. Snart skal det blir enklere for norske forbrukere å ta et miljøvennlig valg når de kjøper kaffe.

EN BÆREKRAFTIG BEDRIFT
Definisjon på bærekraft

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe muligheten for kommende
generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987.

Etisk handel

• IEHsmodell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i vår leverandørkjede.
• ETISK HANDEL og JOH. JOHANNSON KAFFE samarbeider om forbedret arbeidsforhold og miljøhensyn i global produksjon. Handel
fører til utvikling, hvis arbeiderne får anstendige forhold og miljøskader minimeres i hele produksjonsprosessen.
• Veien til forbedringer skjer derfor i hovedsak gjennom langsiktig samarbeid med agenter, importører og produsenter
• Etisk handel er i hovedsak frivillig arbeid virksomheter gjør for å bidra til at varer de kjøper inner laget i tråd medinternasjonalt 		
anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Våre etiske retningslinjer

Samfunnsansvar

Vi skal, som Norges største kaffeprodusent, alltid tilstrebe oss på å levere kaffe som fremmer salget av mindre miljøbelastende
varer og som gir forbrukeren god informasjon om kaffens miljøegenskaper.En forbruker skal få mulighet til å velge kaffe som er
merket på en slik måte at miljøhensynet er ivaretatt og at merkingen gir forbrukeren rett informasjon. Gjennom mer enn 150
år i kaffemarkedet er det vår erfaring at ansvarlig lidenskap produserer den beste kvalitetskaffe. Derfor stiller vi krav til våre
leverandører om miljø og sosiale forhold og bidrar til forbedringstiltak slik at leve-og arbeidsvilkårene til kaffebøndeneblir bedre.

Ansvarlig handel

JOH. JOHANNSON KAFFE er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen
vårearbeidsområder. Vi samarbeider med Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge for å tilby norske forbrukere miljøvennlig kaffe.
JOH. JOHANNSON KAFFE ønsker å være en ansvarlig aktør i dagens klimabevisste samfunn. Vi tar klimaproblematikken på alvor,
ogønsker å være aktive for å begrense klimavirkningene fra vår virksomhet.

JOH. JOHANNSON KAFFE sitt samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og skal utgjøre en rettesnor for alt arbeid
vi gjør i vår bedrift. Vi skal bidra positivt overfor våre kunder, leverandører, ansatte og over samfunnet for øvrig. En sunn forretningsfilosofi innebærer et aktivt samfunnsansvar hva gjelder miljø og klima, trygghet og sikkerhet samt gode etiske standarder i
våre innkjøp.
JOH. JOHANNSON KAFFE jobber for å bidra til gode arbeids-og miljøforhold i vår leverandørkjede. Vi har derfor formulert et sett
med etiske retningslinjer basert på anerkjente internasjonale konvensjoner om arbeidsforhold og miljø som er inntatt i de fleste
lands lovverk.
Fokus på sikre arbeidsforhold, rettferdig lønn, helse-og miljøtiltak bidrar til økonomiske fordeler og styrket konkurranseevne i det
globale markedet. Oppfylles disse punktene vil kostnader kunne kuttes gjennom at produktiviteten øker og kvalitet blir forbedret.
JOH. JOHANNSON KAFFE ønsker å sikre at våre råmaterialer blir produsert under gode arbeidsforhold, og at de ansatte i hele
leverandørkjeden blir rettferdig behandlet. Vi har et nært samarbeid med våre leverandører og produsenter. Dersom vi finner
elementer som bryter med landets arbeids-og miljølovgivning og/eller JOH. JOHANNSON KAFFE sine etiske retningslinjer, vil ikke
JOH. JOHANNSON KAFFE bryte kontrakten, men samarbeide om innføre tiltak for forbedringer.
Forholdet mellom JOH. JOHANNSON KAFFE og våre samarbeidspartnere er basert på gjensidig respekt, og alle parter skal kommunisere på en god og konstruktiv måte gjennom prosessen. Vårt mål er å påvirke arbeidet mot respekt for arbeids-og miljøforhold.

ICP

• Siden 2011 har JOH. JOHANNSON KAFFE hvert et aktivt medlem av ICP –International Coffee Partners, et initiativ blant noen 		
av de største kaffehusene i Europa for å styrke kaffebønders posisjon i verdikjeden uten å underminere de frie markedsmekanismene gjennom et ‘Not-for-profitjoint venture’.
• Målet er å kunne gi kaffebønder i spesielt utsatte områder opplæring i entreprenørskap og bærekraftig drift både økonomisk, 		
sosialt og miljømessig, for å øke levestandarden til de som lever av å dyrke, plukke og prosessere kaffe, og samtidig øke 		
tilgangen av kvalitetskaffe i markedet.
• I 2010 inngikk ICP i et samarbeid med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit om å danne The Initiative for 		
Coffee & Climate, med et særlig fokus på å hjelpe kaffeindustrien med å møte utfordringene klimaendringene gir, samt 		
indirekte å bidra til FNs bærekraftmål. Forholdet mellom JOH. JOHANNSON KAFFE og våre samarbeidspartnere er basert på
gjensidig respekt, og alle parter skal kommunisere på en god og konstruktiv måte gjennom prosessen. Vårt mål er å påvirke 		
arbeidet mot respekt for arbeids-og miljøforhold.

Code of conduct

• Code of Conduct inneholder etiske retningslinjer for våre samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til menneskerettigheter, 		
arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold.
• JOH. JOHANNSON KAFFE sin Code of Conduct utgjør grunnlaget for alle våre retningslinjer og prosedyrer:
• Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
• Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
• Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
• Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
• Brutal behandling
• Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
• Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
• Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
• Regulære ansettelser
• Marginaliserte befolkningsgrupper
• Miljø
• Korrupsjon

Våre etiske retningslinjer innen miljø:
1. Miljøtiltak vurderes i hele produksjons-og distribusjonskjeden, fra råvareproduksjon til utsalg. Både lokale, regionale og globale
miljøaspekter skal søkes ivaretatt. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på, eller bli skadet av forurensing.
2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og reguleringer skal overholdes.
3. Relevante utslippstillatelser er innhentet der det er nødvendig.
4. Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.
Lovverket:
Miljøinformasjonsloven gir forbrukere rett til opplysninger fra private virksomheter om forhold ved virksomheten som har
betydning for miljøet. Derfor finnes en rekke miljømerkeordninger som vi som kaffeprodusent ønsker å ta del i og som kan hjelpe
forbrukeren til å velge de tryggeste produktene. Opplysningsplikten til produsentene reguleres også av §10 i produktkontrolloven.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over
5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn.
• Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennom-		
fører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
• Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig 		
klima-og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.

Grønt Punkt

• Grønt Punkt er et non-profitselskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjer.
• Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge så kan vi som bedrift 		
være trygge på at dette miljøansvaret ivaretas.
• Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje,
emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
• I tillegg drifter Grønt Punkt Norge innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på 		
vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

ISO 2020

• Standarden NS-EN ISO 22000 - Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden 		
angir krav til hvordan et styringssystem for mattrygghet skal bygges opp og hvilke elementer man må ta hensyn til for å sikre 		
mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren.

SERTIFISERINGER JOH. JOHANNSON KAFFE BRUKER
Rainforest Alliance er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i USA i 1987.
• Jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag ved å kombinere landbruksmetoder, forretnings-		
praksis og forbrukeratferd.
• Sertifiseringsordningen garanterer at råvarene er produsert under verdige og miljøvennlige forhold. Årlig gjennom		
fører Rainforest Alliance kontroller på gårdene som er med i ordningen.
• De bruker markedets krefter mot avskoging og miljøødeleggelser. De arbeider for å sikre at millioner av hektar med 		
drivverdig skog, jordbrukseiendommer og hotelleiendommer forvaltes bærekraftig i henhold til strenge standarder.
• Evergood Kaffe er Rainforest Alliance-sertifisert.

• Fairtrade Max Havelaarhar i en årrekke vært en samarbeidspartner til JOH. JOHANNSON KAFFE.
• Fairtrade er en uavhengig sertifiseringsordning somkontrollerer at et produkt er bærekraftig produsert, at arbeids-		
rettighetene respekteres og at prisen arbeiderne mottar står i forhold til produksjons-og levekostnader.
• Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig respekt og nytte. Dette partnerskapet 		
handler om å skape en vinn-vinn situasjon for alle deler av verdikjeden.
• Farmer’s Coffee og Green World er Fairtrade-sertifisert.

UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold
(blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks-og bedriftspraksis. UTZ-sertifiserte produkter skal også kunne
spores tilbake til produsenten.
• UTZ er en uavhengig idealistisk organisasjon som står bak verdens største og raskest voksende sertifiseringsprogram 		
for bærekraftig kaffeproduksjon. Vi vil at våre medarbeidere og kunder skal vite at kaffen de drikker, er produsert med
respekt for mennesker og miljøet.
• UTZ jobber også for å lære bøndene profesjonelle dyrke-og markedsføringsteknikker, slik at de kan få adgang til flere 		
markeder og utvikle bedre relasjoner til kjøperne.
• ALI Kaffe og de fleste COTW-kapslene er UTZ-sertifisert.

Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig
måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for
sertifisering av miljø og kvalitet.
• Økologisk kaffeer kaffe dyrket uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. I økologisk produksjon søker man også å 		
unngå skade på miljøet og det biologiske mangfoldet.
• Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet 		
delegert fra Mattilsynet.
• Green World og COTW Økologisk Lungo og Økologisk Espresso er Debio-sertifisert.

•
•
•
•
•

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning.
Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen –fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall.
Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne-og Likestillingsdepartementet.
Svanen gir forbruker mulighet til å velge de mest helse-og miljømessig trygge produktene.
ALI filterpapir og Evergood filterpapir nr4/100stk er svanemerket.

EVERGOOD KAFFE
God kaffesmak er for mange nordmenn synonymt med Evergood, og dessuten deres førstevalg på kaffe. En blanding av høytvoksende
Arabica-bønner fra bl.a. Kenya, Guatemala og Colombia gir Evergood den karakteristiske smaken som nordmenn er blitt så glade i.
Evergood Kaffe er Rainforest Alliance-sertifisert – du kan lese mer om dette på www.joh-kaffe.no/samfunnsansvar/sertifisert kaffe/

EVERGOOD SERVERING
VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

Evergood Classic Finmalt

100 g

1 709 054

45

Evergood Classic Finmalt

110 g

1 709 062

40

Evergood Classic Finmalt

300 g

544 460

20

Evergood Classic Finmalt

1000 g

1 738 327

6

Evergood Classic Extra finmalt

1000 g

1 738 319

6

Evergood Classic Grovmalt

300 g

544 445

20

Evergood Classic Grovmalt

600 g

544 502

10

Evergood Classic Hele bønner

600 g

1 261 049

6

Evergood Classic Konseptkaffe Hele bønner

600 g

1 591 809

6

Evergood Classic Konseptkaffe

600 g

1 153 121

10

Evergood Dark Roast Finmalt

100 g

2 835 874

45

Evergood Dark Roast Extra finmalt

1000 g

2 867 463

6

Evergood Dark Roast Grovmalt

300 g

1 591 791

20

Evergood Dark Roast Hele bønner

600 g

1 333 343

6

VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

Evergood Classic Filtermalt

250 g

1 432 731

24

Evergood Classic Filtermalt

500 g

1 809 607

12

Evergood Classic Filtermalt 6-pack

1500 g

1 432 962

1

Evergood Classic Kokmalt

250 g

2 514 701

12

Evergood Classic Kokmalt

500 g

2 514 735

6

Evergood Classic Kokmalt 6-pack

1500 g

1 432 970

1

Evergood Classic Presskannemalt

250 g

1 261 064

12

Evergood Classic Hele bønner

500 g

1 803 725

6

Evergood Koffeinfri Filtermalt

250 g

1 432 715

12

Evergood Koffeinfri Kokmalt

250 g

1 432 723

12

Evergood Dark Roast Filtermalt

250 g

5 240 379

24

Evergood Dark Roast Presskannemalt

250 g

1 324 615

12

Evergood Dark Roast Hele bønner

500 g

1 803 774

6

Hemmeligheten bak EVERGOOD
JOH. JOHANNSON KAFFE AS har i alle år vært opptatt av kvalitet i alle ledd. Kaffe, som et rent naturprodukt, stiller strenge krav til behandling.
All vår kaffe bærer preg av dette og EVERGOOD er et synlig bevis på at vi har lykkes. Hemmeligheten bak EVERGOOD ligger i harmonien og spillet
mellom behagelig fylde og lett syrlighet. Slik skapes en silkemyk smaksopplevelse med en lang og elegant ettersmak.

Klima
EVERGOOD sine kaffebønner kommer fra høytliggende
plantasjer i subtropiske områder med gunstige nedbørog temperaturforhold. Dette gir kaffebærene en langsom
modning og dermed en enestående smaksrikdom.

Jordsmonn
Kvaliteten på jordsmonnet kaffeplanten vokser i er selve
grunnlaget for god kaffe. Derfor dyrkes EVERGOOD sine
kaffebær kun på nøye utvalgte plantasjer i land som
Colombia, Kenya og Guatemala.

Kun Arabica-bønner
Arabica er betegnelsen på de mest ettertraktede kaffebønnene. Denne sorten er vanskeligere å dyrke og dermed
dyrere å produsere.

Blanding
Riktig sammensetning av de ulike kaffetypene er viktig
for smaksopplevelsen. Akkurat hvordan og hvor mye av
hver sort, forblir fortsatt en liten hemmelighet.

Brenning
EVERGOOD brennes med presisjon hver gang. Det er under
denne prosessen at smak og aroma i de enkelte kaffebønnene kommer til sin fulle rett.

Smakstesting
Våre kaffeeksperter kontrollerer og testsmaker absolutt
alle partier av kaffe som kommer inn. Dette er den eneste
garantien for riktig kvalitet og smak, hver gang.

EVERGOOD DAGLIGVARE

– litt dyrere, for smakens skyld
JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.evergood.no

ALI KAFFE
Siden lanseringen i 1960 har ALI Kaffe blitt en av de mest kjente og kjære merkevarene på det norske kaffemarkedet. Vår spesielle blanding og
brenning gir kaffen en kraftig og fyldig smak som føles både oppkvikkende og stimulerende. Det er derfor vi – med et lite glimt i øyet – sier at
ALI Kaffe kurerer gruff. ALI Kaffe er UTZ-sertifisert – du kan lese mer om dette på www.joh-kaffe.no/samfunnsansvar/sertifisert kaffe/

ALI KAFFE SERVERING
VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

ALI Original finmalt

90 g

1 709 633

50

ALI Original finmalt

100 g

1 709 641

45

ALI Original finmalt

300 g

835 124

20

ALI Original finmalt

1000 g

1 738 376

6

ALI Original ex.finmalt

1000 g

1 738 335

6

ALI Original grovmalt

300 g

835 132

20

ALI Original grovmalt

600 g

835 165

10

ALI Original hele bønner

600 g

4 492 369

6

ALI Original enkoppsautomat

1000 g

1 738 384

6

ALI KAFFE DAGLIGVARE
VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

ALI Original filtermalt

250 g

1 431 725

25

ALI Original kokmalt

250 g

2 300 887

12

ALI Original hele bønner

500 g

4 951 216

6

ALI Original kokmalt

250 g

2 300 887

12

ALI Original hele bønner

500 g

4 951 216

6

ALI Mørkbrent filtermalt

250 g

5 240 361

25

ALI Frokost filtermalt

175 g

5 240 544

25

ALI Original kapsler

16

5 242 441

3

ALI Cappuccino kapsler

8+8

5 242 771

3

ALI Mørkbrent kapsler

16

5 242 912

3

ALI Frokost kapsler

16

5 242 938

3

ALI Mørkbrent kaffeputer

18

2 957 686

6

ALI Original kaffeputer

18

2 957 678

6

FARMER’S COFFEE FAIRTRADE
Farmer’s Coffee er basert på 100 % Arabica-bønner. Dyrket i henhold til prinsippene for rettferdig handel og Fairtrade-merket.
Kaffen kjennetegnes med god fylde og fin syrlighet. Det er den mest solgte Fairtrade-kaffen i Norge. Vi har også en Farmer’s Coffee
Fairtrade-merket espresso – bittersøt og intens i smaken.
Fairtrade garanterer rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og oss som importør. Målet med Fairtrade er at
bøndene som dyrker og høster kaffebønnene selv skal tjene mer på dem. Slik får bøndene muligheten til å sende sine barn og barnebarn på
skolen, og gi dem tryggere oppvekstsvilkår. Produksjonen av Fairtrade-bønner skal dessuten foregå så miljøvennlig som mulig.
Les mer om Fairtrade på www.joh-kaffe.no/samfunnsansvar/sertifisert kaffe/

FARMER’S COFFEE FAIRTRADE SERVERING
VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

Farmer’s Coffee Fairtrade finmalt

90 g

1 709 690

50

Farmer’s Coffee Fairtrade extra finmalt

300 g

192 328

20

Farmer’s Coffee Fairtrade extra finmalt

1000 g

1 906 155

6

Farmer’s Coffee Fairtrade grovmalt

300 g

192 310

20

Farmer’s Coffee Fairtrade hele bønner

600 g

1 738 400

6

Farmer’s Coffee Fairtrade espresso hele bønner

1000 g

5 028 758

4

Farmer’s Coffee Fairtrade enkoppsautomat

1000 g

1 738 392

6

VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

Farmer’s Coffee Fairtrade filtermalt

250 g

1 431 816

12

Farmer’s Coffee Fairtrade hele bønner

500 g

1 803 790

6

FARMER’S COFFEE FAIRTRADE DAGLIGVARE

GREEN WORLD
Green World er økologisk kaffe. Det betyr at kaffebønnene er dyrket uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel, men det er de samme høye
krav til råvarene som for våre øvrige merker. Kaffen er blandet av utvalgte Arabica-bønner og kjennetegnes ved en mild, behagelig og rund smak.
De siste års mediafokus på natur, miljø og klima har økt interessen for og etterspørselen etter økologiske produkter. Et viktig valgalternativ, enten
det dreier seg om salg i butikk, eller som menyvalg for serveringssteder – som en naturlig del av en økologisk profil.
Fairtrade-merket betyr at dette produktet
oppfyller internasjonale standarder for
rettferdig handel. Ditt kjøp fører til bedre
arbeidsvilkår og tryggere sosiale forhold
for bønder i fattige deler av verden.

Green World Økologisk Kaffe er dyrket
i henhold til regelverket for økologisk
produksjon, kontrollert og godkjent av
Debio. Les mer på www.debio.no

Green World Økologisk Kaffe er UTZsertifisert. UTZ-sertifiserte gårder dyrker
kaffe med respekt for mennesker og
miljø. Les mer på www.utz.org

Les mer om sertifiseringer på www.joh-kaffe.no/samfunnsansvar/sertifisert kaffe/

GREEN WORLD SERVERING
VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

Green World Økologisk finmalt UTZ

90 g

5 510 946

50

Green World Økologisk finmalt UTZ

300 g

5 510 979

20

Green World Økologisk grovmalt UTZ

300 g

5 511 100

20

Green World Økologisk finmalt UTZ

500 g

5 510 953

10

Green World Økologisk grovmalt UTZ

600 g

5 510 987

10

Green World Økologisk hele bønner UTZ

600 g

5 511 076

6

Green World Økologisk espresso hele bønner UTZ

600 g

5 510 995

6

Green World Økologisk ekstra finmalt UTZ

1000 g

5 511 159

6

Green World Økologisk finmalt UTZ

1000 g

5 511 068

6

Green World Fairtrade økologisk finmalt

90 g

4 961 512

50

Green World Fairtrade økologisk finmalt

300 g

4 951 273

20

Green World Fairtrade økologisk espresso

600 g

4 951 323

6

Green World Fairtrade økologisk hele bønner

600 g

4 951 299

6

Green World Fairtrade økologisk grovmalt

300 g

4 951 281

20

Green World Fairtrade økologisk finmalt

1000 g

4 951 315

6

Green World Fairtrade økologisk ekstra finmalt

1000 g

4 951 307

6

VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

Green World økologisk filtermalt

250 g

1 432 269

12

Green World økologisk hele bønner

500 g

1 803 782

6

GREEN WORLD DAGLIGVARE

COFFEE OF THE WORLD KAPSLER DAGLIGVARE
VARENAVN:

COFFEE OF THE WORLD

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

COTW Excelso Colombia

10

5 465 802

10

COTW Dark Roast

10

5 465 877

10

COTW Lungo

10

5 465 885

10

COTW Espresso

10

5 465 810

10

COTW Økologisk Fairtrade Lungo

10

5 465 828

10

COTW Koffeinfri Lungo

10

5 465 844

10

COTW Dark Lungo

10

5 465 851

10

COTW Breakfast Blend

10

5 465 836

10

COTW Økologisk Fairtrade Espresso

33

5 466 271

4

COTW Lungo

33

5 465 893

4

Coffee of the World er en kaffeserie som gir deg smakfulle opplevelser og gode aromaer fra utvalgte kaffeområder. Her finner du et spennende
mangfold av kaffevarianter og fra ulike deler av verden. Det de har til felles er høy kvalitet og eksotiske smaker preget av jordsmonn og terroir.

COFFEE OF THE WORLD HELE BØNNER
VARENAVN:

ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

COTW Western Highlands Papua Ny-Guinea

340 g

5 307 483

6

COTW Yirgacheffe Etiopia

340 g

5 307 509

6

COTW Inzovu Rwanda

340 g

5 307 541

6

COTW Monsooned Malabar

340 g

5 307 558

6

COTW Antigua Guatemala

340 g

5 307 574

6

COTW Baba Budan

340 g

5 307 830

6

COTW Blå Java

340 g

5 359 740

6

COTW Chaparral Colombia Økologisk Fairtrade

340 g

5 379 086

6

COTW Franskbrent

340 g

5 465 976

6

COTW Brazillian Pea Blend espresso

700 g

5 027 677

5

COTW Kalossi Blend espresso

700 g

5 027 685

5

COTW Blå Java

700 g

5 027 693

5

VARENAVN:

COTW Mount Kenya

700 g

5 027 701

5

COFFEE OF THE WORLD NITROKAFFE
Coffee of the World Nitrokaffe er en kaldbrygget kaffedrikk, som er annerledes, fyldig og aromatisk. Den har en frisk, søtlig smak, og en kremet konsistens
– helt naturlig, uten tilsatt sukker.

COFFEE OF THE WORLD NITROKAFFE
ENHET

VARENUMMER/EPD NR:

ANTALL F-PAK I D-PAK

COTW Nitrokaffe Original

0,33

5 028 832

24

COTW Nitrokaffe Vanilje

0,33

5 236 013

24
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Aromat Liquid Kaffekonsept
Et unikt system – ingen bindingstid, ingen leie.*

AROMAT LIQUID KAFFE er et komplett kaffekonsept med kaffemaskin og fri service inkludert.
Joh. Johannson Kaffe AS tilbyr Aromat Liquid Kaffe som «non-frozen» i 1,5 liter og 2 liters Bag-in-Box.
* Forpliktelser og kontraktsbetingelser gjøres etter avtale med våre representanter.

AROMAT LIQUID KAFFE
AROMAT Kaffe produseres av høykvalitetskaffe, traktet og pakket i kontrollert prosess, for å ivareta smak og aroma. AROMAT Kaffe er uten
tilsetningsstoffer. Kaffen brennes, males og traktes før vannet fordampes slik at det kun er konsentrat igjen. Kaffen blandes med varmt vann
i maskinen slik at kaffen i koppen blir helt fersk. Vi tilbyr tre varianter - en i 1,5 liter og to stk i 2 liter konsentrat, Bag-in-Box - non-frozen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 liter Bag in Box (BiB)
2 liter Bag in Box (BiB)
3 stk BiB per kartong (D-pak)
Anbefalt blandingsforhold er fra 1:25 til 1:32.
Ved 1:25 får man 52 liter ferdig kaffe per BiB, tilsvarende 361 kopper à 144 ml
Ved 1:32 tilsvarende 500 kopper
Ikke frysevare
12 måneder holdbarhet fra produksjonsdato (ved 20°C)
Anbefalt 2 uker etter åpnet (i maskin), inntil 6 uker
Sertiﬁsert kaffe
Kan kombineres med Hot Stop sjokolade og topping

Smart, enkelt
og greit!

EU-merket for økologi

AROMAT LIQUID KAFFE SERVERING
VARENAVN

ENHET

VARENUMMER/EPD NR

ANTALL F-PAK I D-PAK

Aromat Organic Direct QSS kaffekonsentrat

2 liter

5 198 874

3

Aromat Gold Direct QSS kaffekonsentrat

2 liter

5 127 212

3

Aromat Gold Direct QSS kaffekonsentrat

1,5 liter

5 529 342

3

For maskiner til dette konseptet – se sidene om Liquid maskiner.

ESPRESSO
Espresso tilberedes på en espressomaskin og gir ca. 3 cl. kaffe med fyldig konsistens, intens aroma og bittersøt smak. En riktig tilberedt
espresso har også et lekkert gyllent skum på toppen som kalles crema. Dette er den kontinentale måten å drikke kaffe på, og den
danner basis for en rekke melkebaserte kaffedrikker som du ser eksempler på under.

EKSEMPEL PÅ KAFFEMENY:

Farmer`s Coffee Espresso

ESPRESSO:		3,5 cl nytraktet kaffe laget av nykvernet espressobønner. Tilberedt under trykk.

Caffè Roberta Espresso

Fyldig og intens med smak av kirsebær
og mørk sjokolade.

Kraftig bittersøt, med en aning syrlighet.

Con Forza mørkbrent Espresso

Coffee of the World Brazilian Pea Blend Espresso

Ardente lysbrent Espresso

Velbalansert og fruktig espresso med noe syrlighet
og smak av mørk sjokolade og solbær.

VIKTIGE PUNKTER:

CAPPUCCINO:		En shot espresso, en del steamet melk og en del melkeskum i cappuccinokopp.

EN SHOT ESPRESSO SKAL BRUKE
20-28 SEKUNDER.

CAFFÉ LATTE:		Enkel, en shot espresso med steamet melk og gjerne litt melkeskum på toppen.
		Dobbel, samme som over, men med 2 shots espresso. Serveres ofte i høye glass.
CAFFÉ MOCCA:		Samme som Caffé Latte, men med sjokolade. Kan toppes med krem. Serveres i glass.
CAFFÉ MACCHIATO:		En shot espresso med litt melkeskum i en espressokopp.

7-8 GRAM ESPRESSOKAFFE
PR. PORSJON.
TAMPE KAFFEN SAMMEN MED
12-15 KG TRYKK.

AMERICANO:		En shot espresso med varmt vann. Serveres i en kaffekopp eller cappuccinokopp.
CORTADO:		En shot espresso i en espressokopp. Fyll opp med steamet melk.

ESPRESSO SERVERING
VARENAVN

ENHET

VARENUMMER/EPD NR

ANTALL F-PAK I D-PAK

Farmers`s Coffee Espresso hele bønner

1000 g

5 028 758

4

Caffè Roberta Espresso hele bønner

1000 g

445 353

6

Ardente lysbrent Espresso hele bønner

1000 g

5 028 907

4

Con Forza mørkbrent Espresso hele bønner

1000 g

5 028 741

4

Coffee of the World Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner

700 g

5 027 677

5

Coffee of the World Kalossi Blend Espresso hele bønner

700 g

5 027 685

5

Green World Fairtrade Økologisk Espressobrent hele bønner

600 g

4 951 323

6

Green World Økologisk UTZ Espresso hele bønner

600 g

5 510 995

6

Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner

500 g

2 286 250

6

Fyldig, søt og kraftig espresso med lav syrlighet
og med smak av nøtter og sjokolade.

Green World Fairtrade Økologisk Espresso
Velbalansert med mild, behagelig og rund smak.
Denne er Debio- og Fairtrade-sertifisert.

Kraftig og kremet med smak av sjokolade og nøtter.

Green World Økologisk UTZ Espresso

Velbalansert med mild, behagelig og rund smak
Denne er Debio- og UTZ-sertifisert.

Coffee of the World Kalossi Blend Espresso

Fyldig og rund med smak av nøtter og mørk steinfrukt.

Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style

Kraftig, men rund og fyldig med smak av mørk
sjokolade og aprikos, rik ettersmak av røk og lær.

HOT STOP
HOT STOP er et produktkonsept for
helautomatiske kaffemaskiner.
Rene sjokoladedrikker med varierte
smakskvaliteter og topping-produkter
for kaffedrikker.

Hot Stop Fairtrade Sjokolade

En kraftig sjokoladedrikk med høyt kakaoinnhold som
gir en balansert fin smak. Fairtrade-merket gir deg
garanti for at ingrediensene er dyrket i henhold til
prinsippene for rettferdig handel.

Hot Stop Sjokolade

Den klassiske og tradisjonelle sjokoladedrikken
med en harmonisk smak av sjokolade
og sukker.

Hot Stop Varoma Sjokolade

Den klassiske og tradisjonelle sjokoladedrikken
med en harmonisk smak av sjokolade
og sukker.

HOT STOP PRODUKTER SERVERING
VARENAVN

ENHET

VARENUMMER/EPD NR

ANTALL F-PAK I D-PAK

Hot Stop Frysetørret Kaffe

500 g

741 447

8

Hot Stop Fairtrade Sjokolade

1000 g

4 089 629

10

Hot Stop Premium Sjokolade

1000 g

4 089 587

10

Hot Stop Sjokolade

1000 g

4 089 595

10

Hot Stop Granulert Melk

500 g

4 089 702

10

Hot Stop Whitener

750 g

4 089 611

10

Hot Stop Topping

750 g

4 089 637

10

Hot Stop Varoma Sjokolade

1000 g

4 089 603

10

Hot Stop Varoma Topping

750 g

4 089 645

10

Hot Stop Premium Sjokolade
En førsteklasses sjokoladedrikk
med spesielt fyldig og ren smak.

Hot Stop Whitener

Et prisgunstig alternativ.
Kremaktig topping.

Hot Stop Topping

Hot Stop Varoma Topping

Gir et delikat kremaktig skum på toppen av Cappuccino,
men passer også bra til Caffé Latte.

Gir et delikat kremaktig skum på toppen av Cappuccino,
men passer også bra til Caffé Latte.

Hot Stop Granulert Melk

Hot Stop Frysetørret Kaffe

Et perfekt produkt for kremaktige kaffeprodukter som,
Caffé Latte, Cappuccino og Caffé Macchiato.
Granulert for å passe best mulig i helautomatiske
maskiner.

En aromatisk frysetørret kaffe
for automatmaskiner.

FILTERPAPIR DAGLIGVARE
VARENAVN

ENHET

VARENUMMER/EPD NR

ANTALL I KRT

ALI Kaffe filterpapir nr. 4

200 stk

4 203 402

15

ALI Kaffe filterpapir nr. 2

200 stk

4 203 410

17

ALI Kaffe filterpapir nr. 4

100 stk

4 203 428

30

Evergood Classic Filterpapir 4/100

100 stk

4 090 866

18

Evergood Classic Presskannefilter

25 stk

4 574 653

10

EVERGOOD SUKKER SERVERING
VARENAVN

ENHET

VARENUMMER/EPD NR

ANTALL I KRT

Evergood cubes

2 stk

3 103 975

1000

Evergood sticks brunt

5g

3 061 876

1000

Produktnavn

Antall
liter på
trakteren

Type kaffetrakter
(bildene er kun eksempler)

4 091 344

Filterpapir, kolbefilter 90mm

1,8 til 2,2 liter

Kaffetrakter / kolbetrakter / termostrakter

Bonamat Mondo / Matic / RLX kolbetraktere
Bonamat TH/THA/RLX Termostraktere
Coffee Queen kolbetraktere / Termostraktere
Moccamaster Proff Traktere: Moccaserver /
ThermoKing / Technivorm
MerxTeam / Exxent kolbetrakter
Animo Kolbetrakter / Termostrakter
Metos Kolbetrakter / Termostrakter
Brewmatic kolbetrakter

4 090 874

Filterpapir, kolbefilter 110mm

1,8 til 2,2 liter

Kaffetrakter / kolbetrakter / termostrakter

Bonamat Mondo / Matic / RLX kolbetraktere
Bonamat TH/THA/RLX Termostraktere
Coffee Queen kolbetraktere / Termostraktere
Moccamaster Proff Traktere: Moccaserver /
ThermoKing / Technivorm
MerxTeam / Exxent kolbetrakter
Animo Kolbetrakter / Termostrakter
Metos Kolbetrakter / Termostrakter
Brewmatic kolbetrakter

Friskbrygger for malt kaffe
Friskbrygger for hel kaffe
Automat for friskbrygget kaffe
En koppsautomater

Bonamat FreshOne / FreshMore /
FreshGround

4 090 890 Filterrull for enkoppsautomater		
			
			
			

RENSEMIDDEL SERVERING
VARENAVN

EPD-nr.

ENHET

VARENUMMER/EPD NR

ANTALL I KRT

Clean Drop flytende

20 x 5 stk

711 416

100

Clean Drop kannerens tabletter

10 x 20 stk

1 780 279

200

Clean Drop for kaffemaskin flytende

500 ml

295 311

6 fl

WMF rengjøringsgranulat

1000 stk

2 276 681

12 bx

WMF Bistro rengjøringstablett

420 stk

2 260 263

12 bx

WMF melkerens flaske

1100 ml

2 274 751

8 fl

WMF spesial pulver

1000 g

2 279 560

12

WMF rengjøringspulver

104 g

2 279 586

120

Eksempler på traktere

4 090 882

Filterpapir, urnefilter 360mm/110mm

5 liter

Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter

Bonamat B5 /B5 HW
Aurora Termostrakter
Animo CB5
Bunn ICBA 5 liter
Metos ComBi-line 5 liter
Coffee Queen Tower 5 liter

4 091 138

Filterpapir, urnefilter 437mm/152mm

10 liter

Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter

Bonamat B10 / B10 HW
Animo CB10
Metos ComBi-line 10 liter

4 982 310

Filterpapir, urnefilter 457mm/203mm

10 liter

Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter

Bonamat B10 / B10 HW
Animo CB10
Metos ComBi-line 10 liter

4 982 328

Filterpapir, urnefilter 535mm/203mm

20 liter

Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter

Bonamat B20 / B20 HW
Animo CB20
Metos ComBi-line 20 liter

5 042 361

Filterpapir, urnefilter 635mm/280mm

40 liter

Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter

Bonamat B40 / B40 HW
Animo CB40

For rensemidler til maskiner fra Bonamat – kontakt din distriktssjef

BEGER
VARENAVN

ENHET

VARENUMMER/EPD NR

ANTALL I KRT

Espressobeger Huhtamaki

10 cl

2 949 816

1000

ENJOY kaffebeger Huhtamaki

25 cl

4 227 948

875

ENJOY kaffebeger Huhtamaki

30 cl

4 227 914

680

ENJOY kaffebeger Huhtamaki

40 cl

2 734 747

560

Kaffebeger Evergood BIOWARE

25 cl

4 612 420

1600

Kaffebeger ALI BIOWARE

25 cl

4 612 412

1600

25 cl

4 601 639

1000

30/40 cl

4 601 696

1000

Lokk til beger (Hvitt)
Lokk til 30 /40 cl beger (Hvitt)

VELG RIKTIG UTSTYR
Man skal ha god oversikt og inngående kunnskaper for å velge riktig utstyr og samarbeidspartner
i dagens marked. Ikke bare er det et stort utstyrstilbud, men det er også mange leverandører å
velge mellom. Det er store variasjoner i pris og kvalitet, og det er vanskelig å vite hva som er bra
eller ikke. I tillegg vil dine egne behov være avgjørende for hva og hvem du bør velge.
Ta kontakt med distriktssjefen i ditt område dersom du ønsker hjelp til å finne frem til leverandøren
og produktene som er best tilpasset dine behov. Ikke bare kan de tilby et stort utvalg ulikt
tilberedningsutstyr, men også hjelpe deg å finne frem til utstyr som er tilpasset ditt behov.
I tillegg yter de den servicen du forventer av en seriøs leverandør.
Vi samarbeider med de ledende produsentene av tilberedningsutstyr.
På de neste sidene i produktkatalogen kan du se hva våre leverandører har å tilby.

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866

FILTERKAFFEMASKINER
WMF COMBINATION F
Filterkaffe til perfeksjon!
WMF Combination F er en spesialist når det kommer til perfekte kopp med kaffe
som måserveres raskt og i store mengder. Denne helautomatiske maskinen kan
tilbrede opptil 500 kopper i timen. Tilpass bryggevolum etter forventet besøk
og utløpet er justerbart slik at alle typer kopper passer og gir mulighet for å tappe
i kanne. Helautomatisk renseprogram!
Avløp: Ø 50 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig gjenger
Spenning: 400V/3fas 16 amp
Effekt: 9,3kw
Mål (mm): B 450, H 782, D 605
Kapasitet: 500 kopper eller 50 L i timen

WMF 9000F
WMF 9000 F automatisk filterkaffemaskin kombinerer høy ytelse, utmerket
kaffekvalitet og brukervennlig drift. Den tilbyr en rekke innovative funksjoner
for å tilfredsstille kravene til selvbetjeningsarenaer med høyt volum. WMF 9000 F
er tilgjengelig i to forskjellige versjoner, og naturligvis deler begge versjonene
Premiummaterialer, avansert teknologi og robust konstruksjon du forventer av
WMF, og sikrer mange års pålitelig og lønnsom service.

Primulator vil være den beste leverandøren i markedet på kundeservice,
teknisk kompetanse og kan tilby det beste av kvalitetsprodukter. Vi gir
en optimal levering av tjenestene våre. Dette måles i kundetilfredshet
og kundelojalitet. Det kreves effektivitet, god styring, gode rutiner og
kvalitetssikring. Godt arbeidsmiljø, god logistikk og HMS er viktige
virkemidler.
Vårt produktspekter representerer verdens ledende produsenter innen
kaffemaskiner, espressomaskiner, iskrem/softis maskiner, mikrobølge/
highspeedovner, isbitmaskiner, m.m. Vi er stolte av å selge produkter fra
ledende firmaer som WMF, Faema, Carpigiani, ISA, Merrychef, Icematic
og flere. Vi har i dag 30 ansatte i Oslo og 30 teknikere i resten av Norge.
Hovedkontoret ligger i Oslo, i tillegg har vi kontorer i Stavanger og
Trondheim, samt et landsdekkende servicenettverk.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2
Spenning: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 10,1kw/14,7kw
Mål (mm): B 450, H 782, D 605
Kapasitet: 500 kopper eller 50 L i timen
WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt
over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere
menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaskerutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportsenter mottar alle tekniske
meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen.
WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

HELAUTOMATISKE KAFFEMASKINER

HELAUTOMATISKE KAFFEMASKINER

WMF 1100S

WMF 5000S+

Profesjonell kaffekvalitet, i et kompakt design. Ser du etter en måte å gi dine
ansatte ekstra energi og gjestene dine en særegen velkomst? Å investere i en
profesjonell kaffemaskin er en smart løsning. WMF 1100 S tilbyr et utvalg av
deilige kaffe- og sjokoladedrikker av høy kvalitet ved et fingertrykk. Den kompakte
designen er ideell for steder med begrenset plass og høye standarder, og inneholder
mange førsteklasses funksjoner som vanligvis finnes i større modeller.

WMF 5000S+ er den allsidige løsningen for å gi Premium kaffespesialiteter.
Den kombinerer den høye kvaliteten og den langsiktige påliteligheten du
forventer fra WMF med den fleksibiliteten du ønsker og den mangfoldet
kunden eller de ansatte setter pris på. Den gir brukervennligheten som sikrer
effektivitet i både serverte og selvbetjente miljøer. Stor touchskjerm med
muligheter for å legge inn informasjon til dine ansatte eller gjester.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: Vanntank 4 L eller 3/8” innvendig gjenger
Spenning: 230V/1N/ 32 amp
Effekt: 1,9-2,3kw
Mål (mm): B 325, H 500, D 561 (uten kjøl)
Kapasitet: 80 kopper pr. dag

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig gjenger
Spenning: 230V/1N/ 32 amp
Effekt: 3,25kw
Mål (mm): B 325, H 716, D 590 (uten kjøl)
Kapasitet: 250 kopper pr. dag

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt
over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere
menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaskerutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportsenter mottar alle tekniske
meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen.
WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full
oversikt over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet
kampanjer og justere menyer og produkter online. Den gir også detaljert
oversikt over salgstall, vaske-rutiner og annen viktig informasjon. Vårt
supportsenter mottar alle tekniske meldinger som er feil, vedlikehold og
andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen. WMF Connect er rett og slett
en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

WMF 1500S+

WMF 9000S+

WMF 1500S+ er den allsidige løsningen for å gi Premium kaffespesialiteter.
Den kombinerer den høye kvaliteten og den langsiktige påliteligheten du forventer
fra WMF med den fleksibiliteten du ønsker og den mangfoldet kunden eller de
ansatte setter pris på. Den gir brukervennligheten som sikrer effektivitet i både
serverte og selvbetjente miljøer. Stor touchskjerm med muligheter for å legge inn
informasjon til dine ansatte eller gjester.

WMF 9000S+ er designet for å glede kresne kaffeentusiaster og lover topp ytelse
på arenaer der det kreves en fantasifull meny med gourmetkaffespesialiteter og rask
service. Anbefalt for steder med et gjennomsnittlig behov på 350 kopper per dag,
og WMF 9000S+ brygger hver drikke til sin egen ideelle temperatur, inkludert tre
forskjellige alternativ for varmt vann. Videre hever eller senker maskinen
koppbordet til riktig høyde. Gourmetkaffespesialiteter, servert til perfeksjon.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig gjenger
Spenning: 230V/1N/ 32 amp
Effekt: 3,25kw
Mål (mm): B 325, H 706, D 590 (uten kjøl)
Kapasitet: 180 kopper pr. dag

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig gjenger
Spenning: 230V/1N/32 amp
Effekt: 3,25kw
Mål (mm): B 390, H 744, D 598 (uten kjøler)
Kapasitet: 350 kopper pr. dag

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt
over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere
menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaskerutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportsenter mottar alle tekniske
meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen.
WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt
over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere
menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaskerutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportsenter mottar alle tekniske
meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen.
WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

MELKEKJØLER

HELAUTOMATISK ESPRESSOMASKIN
WMF ESPRESSO! HÅNDLAGET – AUTOMATISK!

3,5 LITER
Effekt: 70W
Mål (mm): B 469, H 227, D 345

Den perfekte håndlagde espresso, automatisk! Den prisbelønte WMF Espresso
har dannet en bro mellom to forskjellige verdener, kombinerer smaken av
tradisjon med fordelene ved automatisering. Den ser og høres ut som en klassisk
baristamaskin, dampende, susende og vekker alle følelsene fra en autentisk
espressobar. Men den utfordrende og avgjørende jobben med å få et jevnt og
perfekt resultat hver gang er helt automatisert. Anbefalt for steder med et
gjennomsnittlig daglig behov på 300 kopper.
Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig gjenger
Spenning: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 6000-7000W
Mål (mm): B 723, H 580, D 540

6,5 LITER
Melkekjøler til maskiner med dynamisk melkesystem
Maskinen varsler når du må etterfylle melk
Temperaturvisning på melken i displayet på kaffemaskin
Effekt: 90W
Mål (mm): B 230, H 517, D 350

CUP AND COOL
Effekt 5000S: 150W
Effekt 8000S: 200W
Mål (mm) 5000S: B 285, H 530, D 565
Mål (mm) 8000S: B 368, H 528, D 567

MANUELLE ESPRESSOMASKINER

TRADISJONELLE ESPRESSOMASKINER

FAEMA E98 UP

FAEMA TEOREMA

E98UP er en elegant, allsidig maskin som er enkel å bruke og vedlikeholde.
Ergonomisk og robust, E98 er laget av stål. En enkel maskin som virkelig gjør
jobben!

Faema Teorema er designet for å illustrere den perfekte balansen mellom
design og optimal ytelse. Teorema kommer også med en New Edition
2019, med ny farge og tredetaljer.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig
Spenning: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 4,2-5kw
Mål (mm): B 770, H 485, D 510

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig
Spenning: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 5kw
Mål (mm): B 776, H 493, D 510

FAEMA PRESIDENT
Et ikon er vekket til live! Nye Faema President har alt du trenger i en maskin.
Du kan fritt velge om du ønsker den termosyfiniske versjonen eller GTi som
har individuelle boilere per gruppe. Når du i tillegg kan velge eget design,
så burde dette være alle baristaer sin drøm.

FAEMA PRESTIGE
Faemas tidligere bestselger Enova har nå kommet i ny drakt. Navnet ble
Prestige og den har alt forgjengeren hadde + mye mer.
Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig
Spenning: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 5kw
Mål (mm): B 812, H 560, D 539

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig
Spenning: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 5kw
Mål (mm): B 794, H 484, D 619

FAEMA E71E
Se for deg en maskin som kan imøtekomme behovene til kaffespesialister,
samtidig som du vekker interessen til enhver barista. E71E er designet for de
som ikke aksepterer kompromisser på kaffen de ønsker å tilby sine kunder.
Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2” utvendig
Spenning: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 7,5kw
Mål (mm): B 794, H 484, D 619

KVERNER

ESPRESSO TILBEHØR
STÅLMUGGER

0,28 liter, 0,56 liter, 0,9 liter

MAZZER MAJOR

MAZZER SUPER JOLLY ELECTRONIC

Kvern for espressokaffe
”Grind-on-demand” kverner kaffen rett i bajonetten
Digitale innstillinger av enkel og dobbel espresso
Digitalt telleverk
Meget høy kapasitet
83 mm flate kniver
Trinnløs justering av malingsgrad
Vekt: 20 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,8 kg
Effekt: 650W
Mål (mm): B 240, H 455, D 635

Kvern for espressokaffe
64 mm flate kniver
Trinnløs justering av malingsgrad
Vekt: 13 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,2 kg
Effekt: 350W
Mål (mm): B 240, H 420, D 610

MÅLEGLASS

Motta 0,5 liter, perfekt for Latte Art

TAMPERMATTE

8”x6”

TAMPER

Espro Click Tamper, 58 mm

KOLD S ELECTRONIC

MAZZER KONY

”Grind-on-demand” kverner kaffen rett i bajonetten
Digitale innstillinger av enkel og dobbel espresso
Digitalt telleverk
71 mm koniske kniver sørger for hurtig og jevn maling av kaffen
Remdrift, motor plassert i bakkant for kjøling av kniver
Trinnløs justering av malingsgrad
Vekt: 30 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,5 kg
Effekt: 900W
Mål (mm): B 240, H 480, D 700

Kvern for espressokaffe
”Grind-on-demand” kverner kaffen rett i bajonetten
Digitale innstillinger av enkel og dobbel espresso
Digitalt telleverk
Meget høy kapasitet
63 mm koniske kniver
Trinnløs justering av malingsgrad
Vekt: 20 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,8 kg
Effekt: 650W
Mål (mm): B 240, H 455, D 635

Tamper Rosewood, 58 mm

TERMOMETER 5 M. KLIPS

KNOCK BOX

Komplett, tre

Festes på kanten av stålmuggen

FRISKBRYGGERE
FRESHGROUND 310
Med 3 beholdere. For kaffe hele bønner,
sjokoladepulver og topping/melkepulver.

Om du befinner deg på et hotell i Singapore, på en fotballstadion i London, et sykehus i Lille
eller en kafé i Chicago; det er en stor sjanse for at du drikker en kopp kaffe eller te fra en Bravilor
Bonamat kaffemaskin. Bravilor Bonamat er en ledende organisasjon i bærekraftig utvikling, med
produksjon og salg av profesjonelt utstyr for tilberedning av varme drikker med hovedfokus på
kaffe og te. Gjennom mer enn 65 år har vi i Bravilor Bonamat jobbet som et entusiastisk team og
utviklet produkter vi er meget stolte av!
Med et bredt og innovativt sortiment av filtermaskiner, instant-, friskbrygg- og espressoautomater, maskiner for varmt og kaldt vann og diverse tilbehør, kan Bravilor Bonamat tilby det
rette utstyret for tilberedning av drikke til enhver anledning. Hovedkontoret er i Nederland hvor
produksjonen også finner sted. Bravilor Bonamat har et verdensomspennende salgsapparat med
åtte europeiske datterselskaper og et nøye utvalgt forhandlernett.

Drikk
• Kaffe
• Café au lait
• Cappuccino
• Espreschoc
• Espresso
• Sjokolade
• Moccachino
• Varmt vann
Energietikett :
Ingrediensbeholder:
Kapasitet per time kaffe:
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):

A
1x3,2 l / 2x1,3 l
20 liter
1 bar
Ja
230V~ 50Hz 2300W
335x505x800 mm

FRESHMORE 310
Med 3 beholdere, for malt kaffe, sjokoladepulver
og topping/melkepulver.
Drikk
• Kaffe
• Café au lait
• Cappuccino
• Espreschoc
• Espresso
• Sjokolade
• Moccachino
• Varmt vann
Energietikett :
Ingrediensbeholder:
Kapasitet per time kaffe:
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):

A
1x3,2 l / 2x1,3 l
20 liter
1 bar
Ja
230V~ 50Hz 2300W
335x505x800 mm

CONTAINERTRAKTER
B10 HW
Containertraktere med vanntilkobling. Trakter direkte i løse
beholdere. Utstyrt med en innebygd varmtvannsvarmer.
Leveres komplett med traktesøyle, beholder(e) type VHG,
filterholder(e), sokkel og spillbrett. Trakter raskt kaffe i store
mengder. Denne finnes også i 5, 20 og 40 liters varianter.
Drikk:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
		
Dimensjoner (bxdxh):

KOLBE- OG TERMOSTRAKTER
Denne serien trakter deilig fersk kaffe i glasskanner og på pumpetermos på en rask og enkel måte hvor som helst. Bravilor Bonamat glasskanner er utviklet
for å bevare smaken. LED-display, filterholder i rustfritt stål og integrerte varmeplater gjør at maskinen er enkel i bruk. Bruk og vedlikehold krever lite tid.
Pumpetermos må bestilles separat.

Kaffe, varmt vann
Ja
400V 3N~ 50/60Hz 8380W
230V 3~ 50/60Hz 8380W
989x570x840 mm

MONDO
Drikk:		
Kapasitet per time:
Traktetid:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
			
Dimensjoner (bxdxh):

MATIC
Kaffe
15 liter
6 minutter
Nei
230V~ 50/60Hz 2140W
110-127V 50/60Hz 1875W
195x406x446 mm

TH
Drikk:		
Buffer-lager:		
Kapasitet per time:
Traktetid:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):

Drikk:		
Kapasitet per time:
Traktetid:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
			
Dimensjoner (bxdxh):

Kaffe
15 liter
6 minutter
Ja
230V~ 50/60Hz 2140W
110-127V 50/60Hz 1875W
195x406x446 mm

THa
Kaffe
2,2 liter
18 liter
8 minutter
Nei
230V~ 50/60Hz 2310W
235x406x545 mm

Drikk:		
Buffer-lager:		
Kapasitet per time:
Traktetid:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):

Kaffe
2,2 liter
18 liter
8 minutter
Ja
230V~ 50/60Hz 2310W
235x406x545 mm

AUTOMATER (INSTANTMASKINER)

LIQUID-MASKINER

BOLERO 1

RIVERO TURBO 121

Denne kompakte og elegant designede maskinen gir deg en deilig kopp kaffe eller sjokolade.
Det spesielle miksesystemet fra Bravilor Bonamat gir drikken et smakfullt og perfekt lag med
skum. Bolero 1 har en ingrediensbeholder og eget varmtvannsuttak for te eller suppe.

Rivero Turbo 121 benytter 1 stk BiB AROMAT kaffekonsentrat og gir i tillegg mulighet for valg av 2 instantprodukter. Ved å velge Hot Stop topping/instant melk og instant sjokolade, vil det gi valg på 5 forskjellige
drikker i tillegg til varmt vann, fra separat uttak.

Drikk:		
Energietikett :
Ingrediensbeholder:
Kapasitet per time:
Traktetid:		
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Farge:		
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):

Egenskaper Rivero Turbo 121:
• Tiltrekkende LED-opplyst frontbilde
• Ventilert ingrediensrom ivaretar den høye produktkvaliteten og holdbarhet for AROMAT kaffe
• Sensor for når BiB er tom
• Opplyst koppeplassering for økt brukervennlighet
• Mulig koppehøyde opp til 18cm
• Trykk-knapper for valg av 6 varme drikker
• Teﬂonbelagte ingrediensbeholdere letter rengjøring av beholdere
• Ny porsjoneringsmekanisme i beholdere ivaretar produktkvalitet

Kaffe, café crème, sjokolade, varmt vann
A+
3,4 l
30 liter
11 sekunder
1 bar
Ja
Mysterious grey, Stardust white
230V~ 50/60Hz 2230W
203x429x584 mm

BOLERO TURBO 331
Bolero Turbo 331 retter seg helt mot sluttbrukeren. De tydelige trykknappene sørger for at alle
raskt og enkelt kan ta kaffe selv. Frontpanelet med LED-belysning sørger for oppmerksomhet
og gjør disse maskinene svært egnet som Front of House-løsning. Med tre forskjellige instantprodukter kan Bolero Turbo 331 tilberede fem forskjellige varme drikker. Dessuten leverer
maskinen varmt vann fra et eget utløp.
Drikk:		
Ingrediensbeholder:
Kapasitet per time:
Traktetid:		
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):
Tappehøyde:		

Kaffe, café au lait, cappuccino, sjokolade, moccachino, varmt vann
1x5,3 l / 2x2,4 l
40 liter
10 sekunder
1 Bar
Ja
230V~ 50/60Hz 3510W
339x538x812 mm
150 mm

RIVERO 12
Utstyrt med to beholdere for sjokolade og topping, 1 BiB 1-1,5 liter samt kaffe som gir
9 forskjellige varmdrikker.
Drikk:		
			
Enrgietikett:		
Ingrediensbeholder:
Kapasitet per time:
Traktetid:		
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Farge:		
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):

Kaffe, cafè crème, café au lait, cappuccino, espresso, sjokolade, melk,
moccachino, varmt vann, dobbel espresso
A+
4x1,3 l
30 liter
11 sekunder
1 Bar
Ja
Stardust white
230V~ 50/60Hz 2230W
338x435x596 mm

Drikk:		
Kapasitet pr time:
Bryggetid:		
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):
Tappehøyd:		

Kaffe, café au lait, cappuccino, varm sjokolade, moccachino, varmt vann
40 liter
10 sekunder
1 bar
Ja
230V~ 50/60Hz 3510W
339x538x812 mm
150 mm

RIVERO TURBO 203
Rivero Turbo 203 tilbyr løsning for å servere AROMAT kaffekonsentrat med 2 BiB’er. Man kan velge å
ha 2 typer kaffekonsentrat i samme maskin. Varmt vann fra separat uttak.
Egenskaper Rivero Turbo 203:
• Tiltrekkende LED-opplyst frontbilde
• Ventilert ingrediensrom ivaretar den høye produktkvaliteten og holdbarhet for AROMAT kaffe
• Sensor for når BiB er tom
• Opplyst koppeplassering for økt brukervennlighet
• Mulig koppehøyde opp til 18cm
• Porsjonskontroll/dosering av kopp/kanne, inntil 3 størrelser
• Trykk og hold (fri ﬂyt) kan velges
Drikk:		
Kapasitet pr time:
Bryggetid:		
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):
Tappehøyde:		

Kaffe, varmt vann
40 liter
12 sekunder
1 bar
Ja
230V~ 50/60Hz 3510W
319x538x812 mm
150 mm

LIQUID-MASKINER

ESPRESSOMASKINER

BOLERO TURBO LV20

ESPRECIOUS 22

Bolero Turbo LV20 kan tilberede to forskjellige varme drikker samtidig. Velg de to premium kaffeblandingene
du ønsker i Bag-In-Box. Dessuten leverer maskinen varmt vann fra et eget utløp. Bravilor Bonamat står for
kvalitet. Det profesjonelle ventilasjonssystemet sørger for at de holdbare liquid-pakkene har en temperatur
som er ca. 7°C til 10°C lavere enn omgivelsestemperaturen. Det sørger for at innholdet holder seg lenger.

Esprecious 22 har to beholdere til instantprodukter og en delt bønnebeholder til to typer kaffebønner. Man kan
derfor velge mellom espresso, koffeinfri kaffe og vanlig(e) kaffe(bønner). Beholderne til instantprodukter kan
fylles med topping og kakao til kaffespesialiteter som cappuccino, café au lait, moccachino og sjokolade.

Egenskaper Bolero Turbo LV20
• 2 liquid-pakker (Bag-In-Box)
• 2 varme drikker (kan tilberedes samtidig).
• Separat trykknapp for varmt vann.
• Oversiktlig valgmeny med LCD-belysning.
• Brukervennlig betjening med trykknapper.
• 4 trykknapper per drikk, f.eks. kopp, krus, kanne og free-flow.
• Vannvarmer med kapasitet for store mengder (> 7 liter) og rask tilberedning.
• Patentert varmtvannssystem uten ventiler (mindre utsatt for kalkdannelse) gir bedre kvalitet i koppen.
Bolero Turbo-maskiner har følgende som standard: varsling om avkalkning, varsling for fullt spillbrett,
energisparefunksjon, skylleprogram, total- og dagtelleverk.
Drikk:		
Kapasitet per time:
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Farge:		
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):
Tappehøyde:		

Kaffe, kaffe decaf, varmt vann
40 liter
1 bar
Ja
Rustfritt stål
230V~ 50/60Hz 3510W
333x484x813 mm
130/210 mm

Egenskaper Esprecious 22
• Brukervennlig: berøringsskjerm for enkel betjening
• Bean-to-cup: brygging med nykvernede kaffebønner
• Dobbelt utløp: brygger to drikker samtidig
• Profesjonell kvern og bryggedel: for perfekt kvernet og brygget kaffe
• Separate innstillinger for temperatur, vann/kaffe-forhold osv.
• Service- og vedlikeholdsvennlig
• Høy kvalitet på drikken takket være automatisk skylleprogram
• Unikt varmtvannssystem for redusert kalkdannelse og derfor mindre vedlikehold
• Eget utløp til varmt vann til bl.a. te
Drikk:		
			
Energietikett :
Ingrediensbeholder:
Vanntrykk:		
Vanntilkobling:
Farge:		
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):
Artikkelnummer:

Café crème, café au lait, cappuccino, espreschoc, espresso, espressochoc,
sjokolade, hot chocolate deluxe, latte macchiato, melk, moccachino, varmt vann
A
2x0,7 kg / 2x1,3 l
1 bar
Ja
Svart
230V~ 50/60Hz 2250W
330x570x660 mm
8.035.160.31001 Esprecious 22 Svart

SEGO
Sego er en helautomatisk espressomaskin med tre beholdere. En til kaffebønner og to til instantprodukter
som topping (melkepulver) og sjokolade. Ved å bruke disse instantproduktene og de kaffebønnene du velger,
kan du servere forskjellige drikker: café crème, café au lait, cappuccino, espresso, espreschoc, americano, latte
macchiato, moccachino, sjokolade og sjokolade med melk. Du kan selvsagt også tilby varmt vann.

SEGO 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bean-to-cup: tilberedning med nykvernede kaffebønner
Svært enkel å bruke takket være intuitiv berøringsskjerm
Omfattende meny med opptil 30 valg
Liten og kompakt
Modus for energisparing
Telleverk som viser daglig og total bruk, samt indikerer full avfallsbeholder og varsler om rens
Man kan forandre disse innstillingene: kverningsgrad, forfukting, kontakttid, kaffe/vann-forhold og koppstørrelse
Passer perfekt i kjøkkenkroker, små kontorer og venterom
Unik roterende brygger; for enkel demontering og rengjøring

Sego er vedlikeholdsvennlig. Sego inneholder de patenterte Bravilor Bonamat mikseenhetene for ingredienser.
Det glatte belegget forhindrer tilstopping i mikseenheten, optimaliserer strømmen av instantprodukter
og øker kvaliteten i koppen betraktelig. Det unike varmtvannssystemet reduserer smuss og kalkdannelse.
Drikk:		
			
Ingrediensbeholder:
Vanntrykk:		
Farge:		
Strømstyrke:		
Dimensjoner (bxdxh):
Tappehøyde:		
Artikkelnummer:

Café crème, americano, café au lait, cappuccino, espreschoc, espresso, sjokolade
hot chocolate deluxe, latte macchiato, moccachino, varmt vann
1x1.2 kg / 2x1.3 l
1 bar
Svart
230V~ 50/60Hz 2250W
310x464x588 mm
106 mm
8.036.010.31001 Sego 12 Svart

NOTATER

NOTATER

NOTATER

NOTATER

