
BARISTA ONE

A world  
class coffee 
experience  

at work 



Inspireret af italiensk kaffekultur og den amerikanske café tradition 
er Espresso House i dag den største kæde af kaffebarer i Norden med 
mere end 450 cafeer i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Espresso House Barista ONE er et unikt koncept til kontorer, der giver 
mulighed for at få en førsteklasses kaffeoplevelse uden at forlade 
arbejdspladsen.

Espresso House Barista ONE kombinerer kaffe fra de fineste bønner 
med den innovative teknologi fra en schweizisk fremstillet fuldautomatisk 
espressomaskine til at levere en ægte kaffeoplevelse.

En klassisk cappuccino, en sort kaffe eller en cortado? Du kan få alle dine 
foretrukne Espresso House drikke, fordi du kan vælge mellem to eksklusive 
kaffeblandinger, frisk mælk og fire økologiske te-varianter. På denne måde 
kan kollegaer og gæster nyde deres foretrukne kaffe 24/7.

Giv dine gæster en varm velkomst og skab en rigtig god arbejdsplads for 
dine kollegaer!

BARISTA ONE

all deserve
world-class coffee



BARISTA ONE

”Vi handler direkte hos kaffebønderne  
for at sikre, at forretningsmodellen er 

bære  dygtig for alle parter ogtager hensyn 
til både de sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer, 
der understøtter bæredygtig produktion af kaffe.” 
www.tomorrowfriendly.com

Espresso House kaffeoplevelse  
i verdensklasse
 
De bedste kaffeblandinger og  
økologiske te-varianter

Et nemt, all inclusive koncept

• Udvalg af kvalitetsopskrifter fra Espresso House master 
barista

• Omfatter tilslutning til JDEP connected coffee services
• Ingen investering på forhånd. Du betaler kun for det, du 

forbruger
• Alt er inkluderet; fra råvarer til installation og teknisk 

service. Det eneste, du skal gøre, er at fylde op med  
frisk mælk

ü

ü
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all deserve
world-class coffee
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www.jdeprofessional.dk/marker/espressohouse

 Kaffe 2 eksklusive kaffeblandninger 

 Mælk Frisk sødmælk

 Økologisk te 4 varianter

 Nødvendig plads (H x W x D) 92 x 105 x 60 cm

 Elektricitet 230V

 Vand Vandforsyning og -afløb

 Connectivity Altid tilsluttet

Specifikationer


