


EEN PERFECTE 
OPLOSSING OP MAAT
• Overtref alle verwachtingen met de 

consistente geweldige smaak van 
een breed scala aan koffieblends en 
een gebruiksvriendelijke, innovatieve 
machine

• Ontlast uw werknemers met een 
gebruiksvriendelijke machine die 
grote hoeveelheden koffie aankan

• Een duurzame en hygiënische 
oplossing waar U op kunt vertrouwen

• Bespaar tijd en geld met het 
schoonmaken en bijvullen van de 
machine



WAAROM IS CAFITESSE DE PERFECTE OPLOSSING OP MAAT VOOR U? 
 

- Heerlijke koffie met groot gemak

- We branden de koffie onder de beste 

omstandigheden

- Met Cafitesse serveert U heerlijke koffie, 

kop na kop

- Gepersonaliseerde en melk-gebaseerde 

variëteiten

- Grote volumes aan hoge snelheid

Drink een kopje koffie en proef het zelf

CAFITESSE, MEER DAN GEWELDIGE KOFFIE. 

 



GREAT TASTE



PREFERRED GREAT 
TASTE
Blind tastings bevestigen dat 
Cafitesse de voorkeur geniet boven 
ander concurrenten.

• Cafitesse en bonen scoren het 
hoogst

• Cafitesse wordt hoger ingeschat 
dan filter koffie

• Cafitesse presteert beter dan onze 
Liquid concurrent (Aromat)

MAS NL’21: 

Blind tasting of 297 assessors in main market (NL) vs mainstream competitor products. 

Comparison based on top 3 scores per category. Score (1-9) in relation to the other coffees tasted

CAFITESSE VS OTHER COFFEE CATEGORIES

Aromat

Instant

Filter

Beans

CAFITESSE

WAT VINDT U VAN DEZE KOFFIE?

MAS NL’21: 

Blind tasting (n=297) in onze belangrijkste markt Nederland. Cafitesse vs vergelijkbare concurrentie. Gemiddelde score van 

top 3 blends per brouwcategorie. (Behalve Aromat, 1 geteste blend).



CAFITESSE
Medium Roast

Bonen

Pelican Rouge 

(Selecta)

CAFITESSE
Intense Roast

Bonen

Buondi Premium 

(Nestlé)

De blinde smaaktesten onthullen dat 
Cafitesse even lekker is als de koffie met 
hele bonen van concurrenten.

PREFERRED GREAT 
TASTE

MAS NL’21: 

Blind tasting (n=297) in onze belangrijkste markt Nederland. Cafitesse vs vergelijkbare concurrentie. Score (1-9) in 

verhouding tot de andere koffies in de test.
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Nescafe Beans

CAFITESSE INTENSE

CAFITESSE MEDIUM

Pelican Rouge

HOE CAFITESSE IN HET ALGEMEEN WERD BEVONDEN



EEN CAFITESSE BLEND VOOR IEDEREEN

INTENSITEIT VAN DE KOFFIE
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MEDIUM
Gebalanceerd, 

rond en 

harmonieus

DARK
Volle body, 

intens en 

pittig

FRUITY
Delicaat, 

smaakvol en 

fruitig

3 4 5 6 7 8 9



GEPERSONALISEERDE 
VARIËTEITEN
Met de Cafitesse-sterkteschuif kan de 
consument de intensiteit van de 
branding aanpassen van licht tot donker, 
afhankelijk van zijn smaakvoorkeur voor 
een echt evenwichtig en persoonlijk 
kopje.

TIP:

Zelfs degenen die de voorkeur geven aan zeer 

donkere koffie kunnen hun kopje vinden met de 

Cafitesse sterkteschuif.



ALTIJD LEKKER

Het geïntegreerde Cafitesse-systeem 
serveert koffie met een constante smaak 
en kwaliteit, kop na kop.

• Het geïntegreerde Cafitesse-systeem 
elimineert het giswerk bij het branden 

• Consistente kwaliteit bij elk kopje

WIST JE DAT?

Cafitesse blijft in de machine tot 6 weken goed 

voor consumptie.



GREAT EXPERIENCE



AFGESTEMD OP UW 
BEHOEFTEN
Cafitesse is een compleet 
koffiesysteem dat is afgestemd op de 
behoeften van de klant voor een 
gebruiksvriendelijke ervaring. 

• Machine opties voor front-of-house 
en back-of-house

• Ruime keuze aan dranken, 
waaronder zwarte koffie, speciale 
dranken, warme chocolademelk en 
thee



CAFITESSE FRONT-OF-HOUSE MACHINES

Excellence 

Touch

Excellence 

Compact Touch

Excellence 

Compact Black

Cafitesse

Omni

Quantum 110 Quantum 300Quantum 120

CAFITESSE BACK-OF-HOUSE MACHINES



EENVOUDIGE 
GEBRUIKSINTERFACE
De innovatieve en gebruiksvriendelijke 
Cafitesse interface maakt het mogelijk te 
genieten van een ruime keuze aan 
koffie-opties

3 soorten interfaces:

Make Your Own

Voor regelmatige gebruikers, met de 
mogelijkheid de sterkte en melkhoeveelheid 
aan te passen aan uw smaakvoorkeur

Drink Menu

Een snelle en eenvoudige selectie van de 
meest gangbare koffies voor elke 
koffieliefhebber

Pots

Een back-of-house oplossing voor een 
snelle en heerlijke pot koffie

“Bij ons krijgt iedereen de perfecte variatie. Net als in 

een koffiebar.”

TIP:

Met Cafitesse krijgt iedereen zijn perfecte variatie, 

net als in een koffiebar!



GREAT CONVENIENCE



HOGE SNELHEID 
VERSTREKKING
Cafitesse machines werken op 
piekcapaciteit voor de snelste, meest 
efficiënte output

• Hoge capaciteit en ruime keuze

• Hoge snelheid verstrekking tot wel 
700 kopjes per uur



WEINIG INSPANNING 
VEREIST
Cafitesse machines zijn makkelijk te 
gebruiken dankzij 3 sleutelfactoren:

• Eenvoudig bij te vullen

• Simpel en snel schoonmaken

• Capaciteit van wel 400 kopjes met 
Cafitesse-pak van 2L
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Cafitesse

Instant

Filter

Beans

SCHOONMAAKTIJD PER WEEK IN MINUTEN



HYGIËNISCH

Cafitesse machines hebben een 
hygiënisch design voor eenvoudig 
onderhoud en schoonmaken

• Geen afval en minimaal onderhoud 
verminderen de interactie 

• Een verplichte korte schoonmaak 
procedure draagt bij tot een 
hygiënisch systeem



GREAT BUSINESS SENSE



KOSTENEFFICIËNT

Cafitesse bespaart op indirecte 
kosten, waardoor het een 
kostenefficiënt koffiesysteem is.

• Lagere arbeidskosten voor 
branden, schoonmaken en 
opleiding

• Verminderde kosten voor reserve-
onderdelen en dienstverlening

• Geen verspilling van gezette of 
gemalen koffie, en geen kans op 
diefstal

20%
INGREDIËNTEN

80%
VERLOREN 
AAN ARBEID, 
OPLEIDING, 
VERSPILLING 
EN DIEFSTAL



MINDER 
VERSPILLING
VAN GEBRANDE
& GEMALEN KOFFIE

GEEN KOSTEN 
VOOR HET
VERWIJDEREN 
VAN NAT AFVAL

LAGERE KOSTEN
VOOR RESERVE-
ONDERDELEN & 
DIENSTVERLENING

LAGERE ARBEIDSKOSTEN 
VOOR BRANDEN,
SCHOONMAKEN & 
OPLEIDING

GEEN RISICO
OP 
DIEFSTAL

MINDER
OPWARMTIJD
PER KOP
KOFFIE

MINDER TIJD
OM SCHOON
TE MAKEN

MINDER TIJD
OM KOFFIE 
TE ZETTEN

* Interne vergelijking vs andere automatische espresso of fresh brew machines van JDEP

HELPT U BESPAREN



Wij bieden een volledig 
assortiment aan UTZ-
gecertificeerde bonen, 
waaronder een dubbel 
gecertificeerde UTZ- en 
biologische blend.

ONZE STRIJD 
TEGEN AFVAL

ASSORTIMENT VAN 
VERANTWOORDELIJK 
ONTGONNEN BONEN

ONZE
KOFFIEBRANDERIJ

Wij branden, malen en zetten onze 
Cafitesse-koffie op traditionele wijze en 
maximaliseren de opbrengst van elke boon 
om onze middelen efficiënt te gebruiken.

Aangezien onze koffie in de branderij 
wordt gebrand, blijft het koffiedik daar 
om energie op te wekken voor het 
productieproces en gaat het niet naar 
de klant. Zelfs het afvalwater wordt 
gebruikt om energie op te wekken.

ONZE
VERPAKKING

Met één pak Cafitesse kunt u ~400 kopjes 
koffie zetten*. U zou minstens 4 pakken 
koffiebonen nodig hebben voor hetzelfde 
aantal kopjes.

*Gebaseerd op gemiddelde instellingen en kopjes van 125 ml

CAFITESSE. DUURZAAM VAN BOON TOT KOP



CAFITESSE
UW PERFECTE OPLOSSING OP MAAT


