CAFITESSE QUANTUM
DEN ENKLE LØSNING
TIL DE KRÆVENDE
ØJEBLIKKE
Bryg en rigtig god kop kaffe
på 3,5 sekunder
Lav op til 700 kopper i timen
3-5 minutters rengøring pr. uge
Ingen kaffegrums
Minimalt spild – bryg kun den
kaffe der er nødvendig.

Altid
friskbrygg
et
kaffe, fyld
en
kande på
14 sekunde
r
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The corporate strapline

A coffee for every cup
five short words can make a big statement.
It’s a reminder that every person, every
country, and every region is different.
A celebration of the many household icons
we offer.
The external expression of our why

When to use our corporate strapline
• It is used to articulate our story when telling
the full story is not possible
• It should always be used in direct conjunction
with the corporate mark / divisional banner
(either below, or beside it)

When to use the corporate mark versus
the corporate mark + strapline?
• Do use the combination to articulate
the story or the companies relationship
to our brands
• Do use it on primary external communication
material in conjunction with the corporate

HVAD ER
CAFITESSE KAFFE?
•
Det er 100% ren kaffe uden tilsætningsstoffer, fremstillet af kaffebønner nøje
udvalgt fra nogle af verdens fineste kaffeplantager.
De friske kaffebønner ristes med omhu og
kværnes straks derefter for at få det fulde
udbytte af aromastofferne. Umiddelbart
herefter brygges der en koncentreret kaffe
– 10 gange stærkere end espresso.

Det siger vores kunder:
”Hurtigt, hurtigt, hurtigt den skal hurtigt
sprøjte kander igennem. Vi havde bryganælg før
og der var afsindig meget vedligehold og rigtig
meget spild. Vi har nu mindre spild og 0% svind”
Jesper Deurell. Køkkenchef/VIA University Horsens

Den flydende kaffe pakkes i lufttæt emballage, så alle smagsnuancer bibeholdes, og
fryses straks ned for at bevare friskheden.
Cafitesse tilsættes frisk vand i det øjeblik,
man trykker på knappen. Og resultatet:
Altid god og friskbrygget kaffe.

CAFITESSE QUANTUM
ER DANMARKS MEST
EFFEKTIVE OG DRIFTSIKRE KAFFESYSTEM
•
Altid friskbrygget kaffe uden spild i kafferegnskabet
• Mindre tid brugt på rengøring af maskinen
• Ingen grums, der skal skaffes af vejen
• Mere økonomisk end filterkaffe pr. kop
• Færre driftstop end andre friskbrygog helbønnemaskiner
• Brugervenligt display
• Ensartet dosering
• Hurtig brygning
• Nem at påfylde
• Sparer arbejdstid.
Økonomien spiller også en vigtig rolle,
når mange skal have god kaffe i en fart.
Hele dagen. Døgnet rundt. Bryggetid, tid til
rengøring og opfyldning har alle en økonomisk
side – og her er Cafitesse Quantum i en klasse
for sig.

HURTIGT!

STORE MÆNGDER!

KVALITET!

En duftende kop kvalitetskaffe er
klar på 3,5 sekunder og en kande på
14 sekunder. Ganske enkelt verdens
hurtigste kaffesystem.

Cafitesse Quantum er en maskine,
som yder det maksimale. Time efter
time. Dag efter dag. Året rundt.

Med Cafitesse Quantum er du garanteret samme gode smag og kvalitet
i hver kop.

QUANTUM SERIEN

Læs mere om vores Cafitesse maskiner på
www.jdeprofessional.dk/maskiner/cafitesse

Fyld 2 kander
samtidig
eller vælg to
forskellige
kaffemærker

FULD AF POWER
CAFITESSE QUANTUM 110

POWER TIL FLERE
CAFITESSE QUANTUM 300

Perfekt til institutioner, hoteller, konference,
storkøkkener – overalt hvor der skal brygges meget
i en fart. Frisk kaffe til alle. Døgnet rundt.

Perfekt til institutioner, hoteller, konferencer med
ekstra store krav: Kan køre 2 slags kaffe og 2 kander
samtidig. Skal først fyldes op efter 900 kopper kaffe.

•

•

•
•
•
•

Anbefales til steder med spidsbelastningsperioder og et forbrug på gennemsnitlig 100-400
kopper pr. dag
Udskænkningstid: Kop 3,5 sek. / Kande 14 sek.
Kapacitet: Brygger op til 700 kopper i timen
Rengøring: 3-5 minutter 1 gang pr. uge
Mål maskine (HxBxD) : 77x26x52
(højde med sokkel : 89 cm)

•
•
•
•

Anbefales til steder med spidsbelastningsperioder og et forbrug på gennemsnitlig 100-400
kopper pr. dag
Udskænkningstid: Kop 3,5 sek. / Kande 14 sek.
Kapacitet: Op til 700 kopper i timen
Rengøring: 3-5 minutter 1 gang pr. uge
Mål maskine (HxBxD) : 77x35x52
(højde med sokkel : 89 cm)
SKAL IKKE
OPBEVARES PÅ KØL

Café Noir Intense Black
Bæredygtig kaffe.
Aromatisk og fyldig med
ægte espresso smag og
chokoladeagtig karakter.

Café Noir Original Roast
Bæredygtig kaffe. Rund,
afbalanceret kaffe
med sødlig og let bitter
eftersmag.

Delicate Roast
Frisk, frugtagtig
kaffe med et strejf
af blomster – perfekt
som sort kaffe.

Medium Roast
Ren, velafbalanceret
kaffe med bløde, søde
smagsnuancer.
Klassisk kaffesmag.

Smooth Roast
Bæredygtig kaffe. Blød,
rund og mild. Kaffen kan
som den eneste opbevares ved stuetemperatur.

INTENSITET

INTENSITET

INTENSITET

INTENSITET

INTENSITET
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Vi tilbyder både UTZ-certificerede og økologiske kaffer! UTZ adskiller sig fra andre mærkninger ved at fokusere ligeværdigt på 3 områder
indenfor bæredygtighed: Økonomi- så farmerne uddannes og deres vilkår forbedres, miljømæssigt hensyn samt socialt ansvar.

EXCELLENCE SERIEN GIVER MULIGHED FOR AT BRYGGE
BÅDE MÆLKEVARIANTER OG KAKAO.

LANGT UD OVER DET
LILLE. MEN STOR
SÆDVANLIGE CAFITESSE CAFITESSE EXCELLENCE
EXCELLENCE TOUCH
COMPACT TOUCH

KOMPAKT OG EFFEKTIV
CAFITESSE EXCELLENCE
COMPACT BLACK

Perfekt til store og mellemstore virksomheder, cafeer, hoteller og konferencecentre.

Perfekt til den mindre virksomhed,
tékøkken eller Café.

Perfekt til den mindre virksomheder,
tékøkken eller mødelokale.

•

•

•

•
•
•
•

Anbefales til steder med et forbrug
på mellem 100-300 kopper pr. dag
Udskænkningstid: Kop 8 sek. / Kande
32 sek.
Kapacitet: Op til 700 kopper i timen
Rengøring: 5-8 minutter 2 gange
pr. uge
Mål maskine (HxBxD) : 69x38x52

•
•
•
•

Anbefales til steder med et forbrug
på mellem 20-100 kopper pr. dag
Udskænkningstid: Kop 17 sek. /
Kande 100 sek.
Kapacitet: Op til 150 kopper i timen
Rengøring: 3-5 minutter 2 gange
pr. uge
Mål maskine (HxBxD) : 56x38,6x42

Intense Roast
Bæredygtig kaffe.
Intens og fyldig smag
med en næsten chokoladeagtig karakter.

Golden Roast
Økologisk og bære
dygtig kaffe. Frisk,
frugtagtig og perfekt
som sort kaffe.

Strong Roast
Stærk og intens kaffe med
en espressoagtig karakter.
Særligt god til kaffespecialiteter med mælk.

INTENSITET

INTENSITET

INTENSITET
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•
•
•
•

Anbefales til steder med et forbrug på
mellem 10-100 kopper pr. dag
Udskænkningstid: Kop 15 sek. / Kande
92 sek.
Kapacitet: Op til 140 kopper i timen
Rengøring: 3-5 minutter 2 gange
pr. uge
Mål maskine (HxBxD) : 56x38,6x40,6

Cacao Fantasy
Kakaoprodukt til
Cafitesse-maskiner.
Skøn smag alene
– og forførende
blandet med kaffe.

Café Milc
Mælkeprodukt til
Cafitessemaskiner.
Perfekt til cappucino,
caffé latte og andre
specialiteter.

9

En 2-liters kaffebeholder rækker til ca. 450 kopper kaffe. Det giver dig mulighed for at p
 lanlægge opfyldning, og du behøver ikke hele tiden at kontrollere,
om der mangler kaffe.

DET ER UTROLIGT
HVAD DER KAN SKE
OVER EN GOD KOP
KAFFE
Som kunde hos Jacobs Douwe Egberts
Professional – i daglig tale JDE Professional –
vil du opleve at vi har meget at byde på; som
en del af verdens største kaffehus har vi nemlig mange muligheder for at imødekomme
dine ønsker om kaffeoplevelser, smag, viden,
inspiration, løsninger og service.
Hos JDE Professional gør vi os umage med
at sikre, at den kaffeløsning, du vælger, både
løser opgaven og gør det på præcis den
måde, som passer til jer.
Vores driftsikre kaffemaskiner og enestående
landsdækkende service sikrer tilfredse kunder!
Kontakt os og tank gode tanker over en god
kop kaffe!
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A coffee for every cup
five short words can make a big statement.
It’s a reminder that every person, every
country, and every region is different.
A celebration of the many household icons
we offer.
The external expression of our why

When to use our corporate strapline
• It is used to articulate our story when telling
the full story is not possible
• It should always be used in direct conjunction
with the corporate mark / divisional banner
(either below, or beside it)

When to use the corporate mark versus
the corporate mark + strapline?
• Do use the combination to articulate
the story or the companies relationship
to our brands
• Do use it on primary external communication
material in conjunction with the corporate

