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FRÅN BÖNA TILL KOPP
Vill ert företag ha automatiska kaffemaskiner, 
kaffebryggare eller espressomaskin? Vi erbjuder 
en trycka-på-knappen-lösning med fri service, 
support, reservdelar och underhåll. Vi ser även 
till att det finns gott kaffe och tillbehör på plats 
om det önskas. 

I vårt sortiment finns kaffebryggare som pas-
sar för allt från mindre serveringar eller arbet-
splatser till stora restauranger eller events. Det 
vanligaste är våra kaffebryggare med glaskanna. 
Om kaffet skall hålla längre rekommenderar vi 
termosbryggare, de håller temperatur och kval-
itet i upp till fyra timmar. Vi vet vilket kaffe som 
passar till den bryggare ni väljer.  

MJÖLK?
Det finns möjlighet att få skummad mjölk. Välj 
mellan färsk mjölk eller om ni föredrar enkelhet-
en med mjölkpulver. Färsk mjölk ger en rikare 
smak men innebär lite mer jobb med att under-
hålla kaffemaskinen. 

Urval av varumärken
WMF, Rocket Espresso, Ascaso, Jura, Gevalia,
Coffee Queen, Moccamaster
 

Latte? Slät?

KAFFE

Efter vatten så är kaffe den främsta drycken på jorden. Tillsammans med våra smakutbildade 
tekniker kommer ni få smaka och tycka till om kaffet tills vi hittar perfektion till just er. Ingenting an-
nat än fantastisk service, stor kunskap och ett gott kaffe. Det garanterar vi när ni köper från Contalia. 

Med vårt kaffeintresse har vi noga testat och valt ut de bästa kaffemaskinerna på marknaden, 
vilket innebär driftsäkra och goda lösningar. Vi är märkesoberoende och med vårt sortiment kan 
vi få alla smaklökar nöjda. Vi guidar er till en fikalösning som passar just ert företag oavsett modell 
och plånbok. Viktigt för oss är ansvar för miljön och lokalsamhällena som producerar kaffe. Det är 
därför vi konstant anstränger oss för att hitta ekologiska, rättvisa och etiskt odlade bönor som odlas 
av bönder vi respekterar. Välkomna till vårt showroom och prova er fram till ert favoritkaffe och lär 
er mer om bönor och tillredning.

Antal personer på plats?
Mycket besök och gäster?
Avlopp / vatten?
Färsk mjölk?
Choklad?
Direktköp / hyra / leasing?
Nya kaffekoppar?
Kakor, servetter?
Te, lösvikt, påse?
Rengöringsmedel?

TI PS!TI PS!
Robusta är kraftigare, mindre 

syrlighet och mer koffein.

Arabica är snällare, mildare 
och mer smaknyanser.
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En leverantör mindre
Samla allt på en faktura

Bra service med smidig kontakt

Erbjuder både hyra, leasing och 
direktköp

Skåpservice, inventering, påfyllning

Märkesoberonde

Kvalitetsprodukter du inte hittar på 
matbutiken
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