
Werkplekken

als mensen zich de koffie en niet de cijfers  
van het congres herinneren.

OM HET 
MOMENT

HET DRAAIT 
ALLEMAAL



Tegenwoordig verwachten werknemers meer van hun werkgever als het om welzijn gaat. Dit heeft bedrijven 
een mooie gelegenheid geboden om ideale werkomgevingen te bieden die de werknemers gelukkiger en 
loyaler houden. Het personeel koffie van een hoge kwaliteit bieden maakt hier deel van uit. Dit is nodig nu 
de verwachtingen van de moderne werknemers gestaag groeien:

Dankzij het grotere aantal aan koffiezaken en C-stores -zeker ook in de buurt van kantoren - 
is het nu belangrijker dan ooit tevoren dat u op de zaak uitstekende koffie kunt aanbieden 
om de pauzetijd van uw werknemers te beperken.

EEN TOENAME IN EISEN EN VER-
WACHTINGEN VAN DE WERKNEMERS

VRAAG OM KEUZE 
De hedendaagse koffieconsument verwacht een uitgebreid assortiment  
aan dranken waaruit een keuze kan worden gemaakt, ongeacht of ze op het 
werk of in een drukke winkelstraat zijn. 

VRAAG OM KWALITEIT 
Een groeiende koffiespecialiteitenmarkt betekent dat mensen  
overal, ook op het werk, een hoge kwaliteit in hun kopje verwachten. 

VRAAG GEMAK 
Dankzij de gestaag groeiende to go-cultuur worden uw werknemers talloze 
gelegenheden geboden om het kantoor te verlaten om elders een uitstekend 
kopje koffie te halen.

HELP UW PERSONEEL OM 
UITSTEKEND TE PRESTEREN
Het personeel gelukkig houden en de pauzetijd beperken kan een uitdaging vormen nu de verwachtingen 
van het personeel voor koffie met een uitstekende kwaliteit toenemen en steeds vaker coffee to go wordt 
aangeboden. Dankzij onze expertise en ervaring binnen de koffie-industrie weten wij hoe wij u kunnen 
ondersteunen. Met onze koffiemachines kunnen uw werknemers altijd rekenen op koffie van zeer hoge 
kwaliteit op het werk, telkens wanneer ze een pauze willen nemen met een kostenefficiënte oplossing die 
betrouwbare en gemakkelijk in gebruik is.

U heeft een partner nodig die u kan helpen om uw business het beste te laten presteren. 
Door de horeca-ervaring naar de werkplek te brengen, helpen we u om uw werknemers deze op kantoor 
te ervaren. En als partner staan we altijd voor u klaar - van het eerste advies tot de installatie – en elke 
dag die daarop volgt.
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HET 
MOMENT

HET DRAAIT 
ALLEMAAL OM

Bij Franke zijn we van mening dat koffie meer omvat dan alleen bonen en machines. 

Het gaat om het moment waarop u uw werknemers tijdens hun ochtendpauze
een ongekende koffie-ervaring aanbiedt. Maar het gaat ook om het moment waarop uw 

medewerkers een uitstekend kopje koffie kunnen krijgen, zonder dat ze daarvoor naar een 
koffiezaak moeten. En het draait om het moment waarop u uw  

werknemers uitstekende koffie kunt aanbieden terwijl u voor de meest kostenefficiënte 
oplossing voor uw business kiest.

We hebben de ervaring en kennis die nodig zijn zodat u deze momenten kunt behalen, 
ongeacht uw ambitie.

Het draait allemaal om het moment.
Samen maken wij dit moment fantastisch.
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Dankzij een jarenlange ervaring in de kantorenmarkt kunnen we geavanceerde 
koffievoorzieningen bieden die aan uw specifieke wensen ten aanzien van koffie voldoen
en u helpen om deze uitdagingen te overwinnen. Vandaag en voor de komende jaren. 

BIED UW MEDEWERKERS
OP ZAAK EEN ERVARING DIE ZE 
NOOIT ZULLEN VERGETEN

BEDIEN UW MACHINES PROBLEEMLOOS 
Dankzij de unieke en intuïtieve touchscreens met afbeeldingen en symbolen 
die de gebruikers begeleiden, zijn onze A-lijn koffiemachines 
gebruiksvriendelijk. Uw werknemers kunnen dus eenvoudig zelf op kantoor 
koffie met barista- kwaliteit bereiden. 

VERBETER DE PRODUCTIVITEIT MET DE HOOGSTE KWALITEIT  
IN HET KOPJE
Dankzij onze unieke technologie waarmee u het beste uit uw koffiebonen kunt 
halen, kunt de hoogste koffiestandaarden naar uw kantoor brengen, zodat uw 
werknemers elke dag weer van uitstekende koffie kunnen genieten.

EEN MACHINEAANBOD VOOR HET HELE GEBOUW
Onze A-lijn machines zijn allemaal voorzien van hetzelfde platform, dezelfde 
gebruikersinterface en hetzelfde design. Dit biedt uw werknemers en 
bezoekers de gelegenheid om eenvoudig koffie te nemen, ongacht of dit nu in 
de kantine, in de pantry of in een vergaderzaal is. 

WERK MET EEN PARTNER WAAR U ALTIJD OP KUNT VERTROUWEN 
Van onze machines die in Zwitserland zijn vervaardigd en de consistent hoge 
kwaliteit in het kopje die ze produceren, tot de allround klantenservice die we u 
bieden – elk detail van onze oplossingen is ontwikkeld met het oog op 
betrouwbaarheid en efficiëntie-
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Maak kennis met onze A400 die voor elke 
business uitstekende koffie biedt. 

De A400 is slechts een model uit ons voortreffelijke A-lijn assortiment. Voor meer informatie bezoek coffee.franke.com.

BELANGRIJKE ASPECTEN  
TER ONDERSTEUNING 
VAN UW BUSINESS LAAT DE REINIGING OVER AAN DE MACHINE

Dankzij onze volautomatische CleanMaster™ is het 
reinigen van uw machine niet alleen veiliger en 
hygiënischer, maar kunnen uw werknemers en 
bedrijfsleiders hun aandacht op andere taken richten. U 
weet immers dat uw machine alles zelf regelt en dat 
vervolgkosten op de lange duur worden beperkt.

DE BESTE GEBRUIKERSINTERFACES EN 
TOUCHSCREENS 
Dankzij onze gebruikersvriendelijke touchscreens 
kunnen uw werknemers probleemloos een drank naar 
keuze vinden, waardoor de productiviteit toeneemt en 
de pauzes korter worden.

VOLDOEN AAN SPECIFIEKE MELK- EN  
SCHUIMVOORKEUR
Dankzij FoamMaster™ beschikt u over onbeperkte  
en programmeerbare schuimconsistenties, voor de 
creatie van de perfecte drank voor elke individuele 
voorkeur met behulp van diverse typen melk. ZWITSERSE KWALITEIT

Topkwaliteit, grote betrouwbaarheid en de hoogste 
technologische normen: hier staan onze Zwitserse 
koffie-oplossingen voor, om u het beste rendement 
voor uw investering te bieden.

DE HOOGTE KWALITEIT IN HET KOPJE CREËREN 
Met onze A400 krijgen uw werknemers en gasten altijd 
de beste kwaliteit in het kopje, ongeacht het aantal 
mensen dat op hetzelfde moment voor een kopje koffie 
in de rij gaat staan.

DESIGN DAT BIJ UW INTERIEUR PAST
We gebruiken uitsluitend de beste materialen in ons 
Zwitserse design. Dit resulteert in koffiemachines die 
een streling voor het oog zijn en eenvoudig te 
gebruiken zijn en die naadloos bij het interieur van uw 
kantoor passen.
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Franke Digital Services bieden inzicht en controle die cruciaal kunnen zijn voor de 
kwaliteit in het kopje, de winst en uptime van de machine.

MET GEBRUIK VAN IOT VOOR CONTINU BELONENDE ERVARINGEN
Met Franke Digital Services kunt u al uw koffiemachines controleren en besturen, 
zodat u uw werknemers en gasten continu belonende ervaringen kunt aanbieden. 
Onze digitale oplossingen zorgen er tevens voor dat uw machines schoon blijven en 
dat uw ingrediënten vers zijn voldoende op voorraad blijven. En dat niet alleen. Onze 
oplossingen bieden u ook de mogelijkheid om snel op veranderingen te reageren.

UW KOFFIEMACHINES – 
DIGITAAL VERBETERD

UW AMBITIES ZIJN ONZE  
SERVICE BENCHMARKS
Wij zijn ervan overtuigd dat het onze missie is om te waarborgen dat uw koffiebusiness dag in dag 
uit betrouwbaar blijft. Daarom weten wij dat u meer dan alleen een passende koffiemachine 
nodig heeft. U heeft een partner nodig die elke stap van uw reis naast u aanwezig is. 

EEN GOEDE START VOOR EEN BETERE TOEKOMST
Om te kunnen waarborgen dat uw werknemers altijd de beste kwaliteit in het kopje 
ontvangen en u de meest kostenefficiënte oplossing geboden wordt, programmeren onze 
technici uw koffiemachine zodanig dat deze aan uw eisen voldoet. En dankzij de training die 
we aanbieden, waarborgen wij dat uw bedrijfsleiders weten hoe ze uw koffiemachines moet 
onderhouden, gebruiken en reinigen.

KLANTENSERVICE DIE VOOR AL UW EISEN KLAAR STAAT
Onze machines zijn gemaakt om lang mee te gaan. Desondanks kan het nodig zijn dat u 
assistentie nodig heeft. In dit geval staan onze partners en wereldwijde servicenetwerk voor 
u klaar om u bij elke uitdaging te helpen of om regelmatig preventief onderhoud te 
verrichten.
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coffee.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Zwitserland
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Duitsland
Tel. +49 9346 9278 0
Fax +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
Engeland
Tel. +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Amerika's
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
VS
Tel. +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com
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.Franke Koffie Systemen

België: 
Hillewaert bv
’t Walletje 74
8300 Knokke-Heist
Tel. +32(0) 50 55 12 51
www.frankekoffiemachines.be
info@fksbenelux.com

Nederland:
Hillewaert Nederland bv
Marconiweg 17
3899BR Zeewolde
Tel. +31(0) 85 902 1600
www.frankekoffiemachines.nl
info.nl@fksbenelux.com


