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HET DRAAIT 
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OM HET 
MOMENT

waarop goede koffie 
voor gelukkigere klanten zorgt.

Productoverzicht
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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 een geweldige koffie-ervaring voor uw klanten creëert. Of 
om het moment waarop u vol vertrouwen een groep klanten kunt bedienen, die 's-ochtends een 

kopje koffie willen voordat ze naar het werk gaan. Maar het gaat ook om het moment waarop 
uw personeel een volgende bestelling kan opnemen, terwijl uw machine het perfecte kopje 

koffie voor een andere klant bereidt. Het gaat om het moment waarop uw klanten langskomen 
voor koffie en met meer vertrekken. 

Het gaat om het moment waarop u uw koffiezaak uitbreidt naar nieuwe locaties, en dezelfde 
hoge kwaliteit voor elk kopje koffie behoudt. En het gaat om het moment dat klanten voor het 

eerst zelf hun eigen perfecte kopje koffie kunnen bereiden.

We hebben de ervaring en kennis die nodig zijn zodat u deze doelstellingen kunt behalen,
ongeacht uw ambitie. Want het maakt niet uit waar uw business uit bestaat, wij weten

dat het om meer dan koffie alleen gaat.

Het draait allemaal om het moment.
Samen maken wij dit moment fantastisch.
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BELANGRIJKE 
ASPECTEN TER 
ONDERSTEUNING 
VAN UW 
BUSINESS

EEN FLEXIBELE OPLOSSING
Afhankelijk van uw zakelijke behoeften, met inbegrip van 
de individuele vereisten voor elke locatie, kunnen onze 
machines met de vele aanvullende opties en accessoires 
die wij aanbieden, worden geconfigureerd. Zodat uw 
klanten altijd een speciale koffie-ervaring beleven, 
ongeacht de winkel die zij bezoeken. Dus als u behoefte 
heeft aan een koelkast, een koppenwarmer of een 
afrekensysteem - maar ook een machine met een lager 
instapmodel - wij kunnen het u allemaal bieden.

DE BESTE GEBRUIKERSINTERFACES EN 
TOUCHSCREENS 
Met behulp van gebruiksvriendelijke touchscreens 
kunnen werknemers en klanten gemakkelijk de drank van 
hun keuze vinden - of gepersonaliseerde dranken creëren 
- hetgeen leidt tot een hogere productiviteit en kortere 
wachtrijen.

VOLDOEN AAN SPECIFIEKE MELK- EN  
SCHUIMVOORKEUR
Met de koeleenheid kunt u verschillende soorten melk of 
melkalternatieven toevoegen. Voeg hier het volautomatische 
FoamMasterTM-melkbereidingssysteem aan toe, en u 
beschikt over onbeperkte en programmeerbare 
keuzemogelijkheden voor de schuimconsistentie - warm 
of koud - om voor elke individuele voorkeur de perfecte 
drank te creëren

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

MEER VARIËTEIT AANBIEDEN
Met het unieke Flavor Station van Franke kunt u uw 
klanten tot zes verschillende smaken aanbieden - 
allemaal met dezelfde kwaliteit en consistentie, dankzij 
ons automatische doseersysteem.

HET HOOGSTE NIVEAU VAN KWALITEIT IN ELK KOPJE 
KOFFIE CREËREN  
iQFlow™ is een baanbrekende innovatie die ongeëvenaarde 
kwaliteit in het kopje biedt. Het extraheert meer smaak 
gedurende het gehele extractieproces dan elk ander 
traditioneel espresso-extractiesysteem en waarborgt een 
continu hoge kwaliteit in het kopje ongeacht de druk 
waar u aan wordt blootgesteld. 

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 uw interieur van 
uw onderneming passen of juist eruit springen als 
een uitnodigend element.

REINIGEN VEREENVOUDIGEN
Dankzij de toonaangevende automatische 
reinigingssystemen van Franke kunnen uw 
werknemers zich op andere taken con-
centreren, in de veilige wetenschap dat de 
koffiemachine voldoet aan de strengste 
hygiënische normen. Want een eenvoudig 
te onderhouden en reinigen machine 
resulteert in meer bedrijfstijd en lagere 
vervolgkosten.
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Het interactieve 8” touchscreen 
begeleidt de gebruiker op 
intuïtieve en efficiënte wijze 
tijdens de selectie van de drank

Gepatenteerd 
verwarmingspatroonsysteem  
voor het instellen van ver- 
schillende temperatuurniveaus  
per drank (koffie, thee of poeder)

Tot 2 precisiemolens  
met duurzame 

keramische maalschijven

Gepatenteerd, 
geïntegreerd en 
volautomatisch 
ontkalkingssysteem 
garandeert de beste 
kwaliteit in het kopje 

FoamMaster™: voor 
melkschuim zoals een 
barista het zou maken ‒ 
uniek voor een machine van 
dit formaat

FoamMaster™: voor 
melkschuim zoals een 
barista het zou maken

A300 
GROTE IMPACT, KLEINE VOETAFDRUK

CAPACITEIT
tot 80 / dag 

MELKSYSTEEM

FoamMaster TM      

Melksysteem        

EASYCLEAN 
Automatisch reinigingssysteem

8" TOUCHSCREEN 
Gebruiksvriendelijk

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

Bent u op zoek naar een professioneel koffiezetapparaat dat 
in kleine ruimten past? U heeft het gevonden. Met zijn intuï-
tieve, gebruiksvriendelijke touchscreen en consistente kwaliteit 
in het kopje, biedt onze A300 een eersteklas koffie-ervaring 
in het meest compacte formaat. Of u nu uw klanten serveert 
in een bakkerij, een klein restaurant of uw werknemers in 
een kantoor, met dit model is dit geen probleem. En er is 
meer - u kunt er altijd op vertrouwen dat de A300 een uit-
stekend kopje koffie bereidt, zowel voor bediende 
koffieservice als voor zelfbediening. 

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
KLEUREN

Gepatenteerde  
zetmodule, uitneembaar 
vanuit de voorkant

Tot 2 precisiemolens  
met duurzame 

keramische maalschijven

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

A400 
OVERAL PREMIUM
Of u nu koffie serveert in een koffiespecialiteitenshop, een 
hotel of een restaurant, de A400 kan elke situatie zonder 
problemen aan. Deze compacte premium-koffiemachine 
wordt geleverd met een automatisch reinigingssysteem en 
een uniek interactief touchscreen dat naar uw behoeften 
kan worden geconfigureerd, zodat de machine gemakkelijk 
te bedienen is voor een ieder die haar gebruikt. En met 
opties zoals onze FoamMaster™, waarmee u het perfecte 
warme of koude schuim kunt bereiden, kunt u een uitge-
breid aanbod van dranken maken, die alle verwachtingen 
overtreffen. 

CAPACITEIT
tot 100 / dag 

MELKSYSTEEM

FoamMaster TM        

Melksysteem          

CLEANMASTER 
Volautomatisch reinigingsproces

8" TOUCHSCREEN  
voor een efficiënte en eenvoudige 
bediening 

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

Het interactieve 8” 
touchscreen begeleidt de 

gebruiker op intuïtieve  
en efficiënte wijze tijdens 
de selectie van de drank

CleanMaster  
volautomatisch 

reinigingsproces dat aan 
de hoogste 

hygiënenormen voldoet
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Gecombineerde uitloop, 
geconfigureerd om zich 
automatisch aan uw 
drankenmenu aan te 
passen

Tot 2 precisiemolens  
met duurzame keramische  
maalschijven

Gepatenteerde 
zetmodule, 
uitneembaar 
vanuit de voorkant

Flavor Station: 
tot drie smaken

KLEUREN READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

A600 
PUBLIEKSTREKKER VOOR PERFECTE KOFFIE
De A600 kan grote groepen klanten aan en ondertussen een 
uitgebreid assortiment aan topdranken produceren. Ongeacht 
of het om dorstige klanten gaat die een café binnenstromen, 
of om hotelgasten die er de voorkeur aan geven om zelf koffie te 
te nemen. En met optionele functies als iQFlow™ en 
FoamMaster™ en natuurlijk het gebruiksvriendelijke, 
interactieve touchscreen kunnen barista's en klanten elke 
koffie maken die ze wensen; met een machine die weet hoe 
het beste uit de koffiebonen kan worden verkregen. Kies voor 
het volautomatische reinigingssyteem en u kunt er zeker van 
zijn dat uw A600 aan de strengste hygiënenormen voldoet - 
zodat u meer tijd heeft om u te concentreren op het leveren 
van de best mogelijke service aan uw klanten.  Tot 3 precisiemolens met 

duurzame keramische 
maalschijven

3 afzonderlijke  
hoogrendements
boilers

Flavor Station:
Tot drie smaken

Gepatenteerde 
zetmodule, 
uitneembaar 
vanuit de voorkant

Gecombineerde  
uitloop, geconfigureerd 
om zich automatisch 
aan uw drankenmenu 
aan te passen

A800 
ONBEGRENSDE PRESTATIES
Honderden verschillende koffiebestellingen, elk gezet met 
dezelfde hoge standaard? Dit is gemakkelijk met de A800, 
waarvan het grote, intuïtieve touchscreen naar uw verwachtingen 
kan worden geconfigureerd, hetgeen volledige flexibiliteit biedt 
voor al uw medewerkers die er gebruik van maken. Voeg hier de 
geïntegreerde FoamMaster™, de optionele iQFlow™ en de keuze 
van drie verschillende koffieboonvariëteiten aan toe en elke 
klantervaring wordt uniek en memorabel. En dankzij het drie-
boilersysteem is de A800 de ultieme multitasker: koffie zetten 
voor de ene klant, een kopje thee voor de andere en tegelijkertijd 
melk opschuimen. Alles op hetzelfde moment. Dit betekent dat 
uw personeel de klanten snel en ononderbroken kan bedienen.

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
KLEUREN

FoamMaster™: voor 
melkschuim zoals een 
barista het zou maken

FoamMaster™: voor 
melkschuim zoals een 
barista het zou maken

Het interactieve 8” 
touchscreen leidt de 

gebruiker op intuïtieve en 
efficiënte wijze door de 

selectie van de drank

Het interactieve 10,4” 
touchscreen leidt de 

gebruiker op intuïtieve en 
efficiënte wijze door de 

selectie van de drank

CLEANMASTER 
Volautomatisch reinigingsproces 

8" TOUCHSCREEN  
Voor een eenvoudige,  
gemakkelijke bediening 

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

IQFLOW™
Baanbrekende technologie voor  
een ongeëvenaarde kwaliteit in  
het kopje

CAPACITEIT
tot 150 / dag 

MELKSYSTEEM
FoamMaster TM        

Melksysteem        

SMAKEN             

EASYCLEAN 
Automatisch reinigingssysteem  

10,4" TOUCHSCREEN  
met een ongelooflijk eenvoudig 
bedieningsconcept

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

IQFLOW™
Baanbrekende technologie voor  
een ongeëvenaarde kwaliteit in  
het kopje

CAPACITEIT
tot 250 / dag 

MELKSYSTEEM

FoamMaster TM        

SMAKEN               

CleanMaster  
volautomatisch 

reinigingsproces  
dat aan de hoogste 

hygiënenormen voldoet
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Gepatenteerde 
zetmodule, 
uitneembaar 
vanuit de voorkant

Tot 3 precisiemolens met 
duurzame keramische 
maalschijven

Flavor Station:
tot zes smaken

CleanMaster  
volautomatisch 

reinigingsproces dat aan 
de hoogste 

hygiënenormen voldoet

3 gescheiden  
high-performance 

boilers

Tot twee melktypen  
met twee parallelle 

koelcircuits

Gecombineerde uitloop, 
specifiek geconfigureerd 
om zich automatisch aan 
aan uw drankenmenu aan 
te passen

A1000 
EEN NIEUW NIVEAU VAN VERWENNERIJ
Denk aan koffie, welk type koffie dan ook, en de A1000 zorgt 
ervoor. Geïntegreerde functies zoals FoamMaster™ en iQFlow™ 
creëren eindeloze mogelijkheden. En met het optionele Flavor 
Station kunt u zelfs uit zes verschillende smaken kiezen. Het 
grote, intuïtieve touchscreen kan naar uw verwachtingen worden 
geconfigureerd, hetgeen een volledige flexibiliteit garandeert en 
van de A1000 een ultramodern koffiezetapparaat maakt waarop 
u altijd kunt vertrouwen, ongeacht het aantal kopjes koffie dat u 
per dag zet. Voor wat betreft de reiniging, betekent de geïnte-
greerde volautomatische CleanMaster dat uw machine 
gegarandeerd aan de strengste hygiënenormen voldoet, terwijl 
de A1000 dankzij ons opvallende design  perfect in uw omgeving 
kan opgaan of als een uitnodigende blikvanger kan fungeren.  

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
KLEUREN

CAPACITEIT
tot 300 / dag 

MELKSYSTEEM

FoamMaster TM        

SMAKEN              

CLEANMASTER  
Volautomatisch reinigingsproces  

10,4" TOUCHSCREEN  
met een ongelooflijk eenvoudig 
bedieningsconcept 

FOAMMASTER™  
VOOR PERFECT SCHUIM  

IQFLOW™ 
Baanbrekende technologie voor 
een ongeëvenaarde kwaliteit in  
het kopje 

Het interactieve 10,4” 
touchscreen leidt de 
gebruiker op intuïtieve en 
efficiënte wijze door de 
selectie van de drank

FoamMaster™: voor 
melkschuim zoals een 
barista het zou maken 

HET DRAAIT 
ALLEMAAL

OM HET 
MOMENT

koffie die een perfect verblijf 
compleet maakt.
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BIJZETTOESTELLEN 
TOTALE FLEXIBILITEIT

SU05 (5 l) 

– Koelkast in productdesign (5 l), 
vergrendelbaar

– Perfecte hygiëne: intelligente  
melkslangkoppeling voor  
contactloos vullen

– Bericht verschijnt op display 
wanneer bijvullen nodig is

UT-koeleenheid (12 l) 

– Koelkast in productdesign   
(12 l), vergrendelbaar

– Perfecte hygiëne: intelligente  
melkslangkoppeling voor  
contactloos vullen

- Bericht verschijnt op display  
wanneer bijvullen nodig is

– Plaatsing mogelijk onder de  
balie, direct onder de  
koffiemachine

Basiskoeleenheid (UC05)  

– Koeleenheid (5 l), vergrendelbaar
– Ruimtebesparend: machine wordt 

op de koeling geplaatst 
– Geschikt voor de behoefte aan 

middelgrote capaciteit maar met 
beperkte ruimte

KE200 

– Koeleenheid (4 l),  
vergrendelbaar

– Geschikt voor  
kleine tot middelgrote capa-
citeitsvereisten

– Handmatige reiniging

SU12 Twin (12 l) 

- Een koelkast voorziet twee  
twee koffiemachines van  
melk

– Koeleenheid in product 
design  (12 l), vergrendelbaar

– Perfecte hygiëne: intelligente 
melkslangkoppeling voor 
contactloos vullen

– Bericht verschijnt op display 
wanneer bijvullen nodig is

UT Twin-koeleenheid (12 l)

– Koeleenheid in productdesign   
(12 l), vergrendelbaar

– Perfecte hygiëne: intelligente  
melkslangkoppeling voor  
contactloos vullen

- Bericht verschijnt op display  
wanneer bijvullen nodig is

– Plaatsing mogelijk onder de  
balie, direct onder de koffiemachine

SU12 (12 l) 

– Koeleenheid in productde-
sign  (12 l), vergrendelbaar

– Perfecte hygiëne: intelligen-
te melkslangkoppeling voor 
contactloos vullen

– Bericht verschijnt op  
display wanneer bijvullen 
nodig is

Chill & Cup 

– Koeleenheid (5 l), 
vergrendelbaar, ge-
combineerd met twee 
verwarmde koppen-

 plateuas (80 kopjes) 
– Geschikt voor de be-

hoefte aan kleine tot 
middelgrote capaciteit

Flavor Station  

– Doseerstation voor siropen 
met drie of zes smaken,  
automatische dosering, ver-
grendelbaar

– Kan ook worden gevuld met 
sterke dranken 

– Voorzien van verwarmd  
koppenplaetau

UT Flavor Station  

– Doseerstation voor siropen met 
drie of zes smaken, automati-
sche dosering

– Kan ook worden gevuld met 
sterke dranken 

– Ruimtebesparend onder buffet 
te plaatsen

– Eenvoudige hantering van 
flessen

Koppenwarmer  

– In het modern A-lijndesign
– Voorverwarmen van maximaal 

120 kopjes, glazen of mokken
– Vier verwarmde koppen-
 plateaus
– Ingebouwde thermostaat voor 

constante temperaturen

Afrekensysteem  

– Kan worden gebruikt voor 
diverse afrekensystemen,  
bijv. met munten, kaarten 

– Uitstekend geschikt voor  
locaties met betaalde  
zelfbediening 

– In design van de koffie-
 machine
– Behuizing afrekensysteem 

compact
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Het interactieve 12,1" touchscreen 
begeleidt de klant bij de keuze van 
de drank aan de hand van waar-
heidsgetrouwe foto's van de 
dranken en een stapsgewijs 
keuzeproces 

Gepatenteerde 
zetmodule, uitneembaar 
vanuit de voorkant

Combi-dispensersysteem
voor de afgifte van alle 
dranken, inclusief heet 
water 

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

SB1200 
EEN MAXIMUM AAN KEUZE. MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT. MINIMALE INSPANNING.
Bij ons revolutionaire en veelzijdige Specialty Beverage Station 
gaat het om het moment waarop toonaangevende technologie u 
helpt de tevredenheid van uw klanten naar een geheel nieuw 
niveau te tillen. Onze SB1200, een unieke Franke ontwikkeling, 
biedt een maximum aan keuze en modulariteit en past in elke 
klantenomgeving. En voor nog meer flexibiliteit is de SB1200 
verkrijgbaar als Twin-systeem om uw capaciteit te verdubbelen.  
Met een enorme verscheidenheid aan dranken - van espresso-
dranken tot ijskoffie, koude en gearomatiseerde dranken - biedt 
de SB1200 een unieke mogelijkheid om de verwachtingen van 
de klant te overtreffen en uw business een boost te geven. 
Onze ultramoderne iQFlowTM-technologie is standaard inge-
bouwd en het intuïtieve 12,1" touchscreen van de SB1200 geeft 
uw klanten de mogelijkheid om zelf snel en gemakkelijk heerlijke 
warme en koude dranken te kiezen. Dit alles wordt ondersteund 
door het volautomatische CleanMaster-reinigingssysteem dat 
ontworpen is om een optimale hygiëne te bieden met minimale 
inspanningen. 

Franke Specialty Beverage Station wordt zonder ombouw geleverd. 
Meubilair moet apart worden aangeschaft. 

Twee molens voor  
een breder assortiment 
koffiebonen

FoamMaster™: voor 
melkschuim zoals een 
barista het zou maken 

CAPACITEIT
tot 250 / dag 

MELKSYSTEEM

FoamMaster TM        

SMAKEN   

KOUDE DRANKEN     tot 40 l

CLEANMASTER 
Volautomatisch reinigingsproces 

12.1" TOUCHSCREEN  
Uitstekende klantenervaring 

FOAMMASTER™  
VOOR PERFECT SCHUIM 

iQFlow™
Baanbrekende technologie voor  
een ongeëvenaarde kwaliteit in  
het kopje

voor nog meer flexibiliteit is de SB1200 
ook verkrijgbaar als Twin-oplossing

Koeleenheid UT40 CM  
met Media Pump Modules

SB1200 Koffiemachine

CleanMaster

Flavor Station
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3-boilersysteem  
voor onbeperkte stoom  

en melkschuim

Twee molens voor een 
uitgebreider aanbod aan 
koffiebonen

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

S700 
INSPIRATIE VOOR CREATIVITEIT

CAPACITEIT 
tot 250 / dag
 
STOOMPIJP
Handmatig of volautomatisch

Speciaal STOOMPIJPJE 
Met Autosteam of Autosteam Pro   
 
8" TOUCHSCREEN  
Ongelooflijk eenvoudig 
bedieningsconcept 
 
IQFLOW™ 
Baanbrekende technologie voor 
ongeëvenaarde kwaliteit in het 
kopje  

Wilt U uw klanten een gedenkwaardige en individuele ervaring 
bieden en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit in het kopje 
bieden? Dan is de S700 het antwoord: hij combineert het 
gemak en de intelligentie van een volautomatische machine 
met de passie en creativiteit van een twee-stapmachine. 
Dankzij de baanbrekende iQFlow™-technologie, de moge-
lijkheid om 160 espresso's per uur te produceren en het 
systeem met twee boilers om aan al uw stoom- en schuim-
behoeften te voldoen. Onze S700 is er om barista's te helpen 
hun volledige creatieve potentieel te ontplooien. Dus als u op 
zoek bent naar de beste combinatie van menselijke creati-
viteit, koffiecompetentie, passie en een koffiemachine met 
geavanceerde technologie, kies dan voor de S700.

High-performance  
inhoud 8 liter

4 koffiezetniveaus voor een 
efficiënte zonder filter

Praktisch koffiepoederreservoir  
met een inhoud van 3 kilogram  
en vulniveaubewaking 

Volautomatisch  
reinigings- 
programma 

Optionele uitloop voor  
kan met uitschuifbaar plateau

SPECTRA X-XL 
KRACHTPATSER VOOR VERSE KOFFIE
De Spectra X-XL is een compacte, doch krachtige volauto-
matische koffiemachine die speciaal is ontworpen het 
bereiden van grote hoeveelheden filterkoffie. Hij is perfect 
voor ontbijtruimtes, in zelfbediening, voor banqueting  
en / of bedrijfskantines. Met andere woorden, dit is uw hoog 
volume machine voor alle situaties waar, overal waar in een 
mum van tijd grote hoeveelheden koffie van topkwaliteit 
worden vereist. Met een 4-liter zetvat en een 4-liter 
koffiereservoir zorgt hij ervoor dat er op piektijden 8 liter 
filterkoffie beschikbaar is.

Gepatenteerde 
zetmodule, 
uitneembaar 
vanuit de voorkant

De stoomuitloop kan uw 
handmatige melkschuimproces 

ondersteunen of de melk 
volledig automatisch 

opschuimen  

Grote actieradius en 
robuust design, 
geïntegreerde 
temperatuursensor 
voor het perfecte 
schuim

Het interactieve 8” 
touchscreen leidt de 

gebruiker op intuïtieve en 
efficiënte wijze door de 

selectie van de drank
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Met de nieuwe Iced 
Coffee-module kan  
een volledig nieuw 
assortiment aan 
dranken worden bereid 
en geserveerd

De Iced Coffee-module 
wordt hier gepositioneerd

IJskoffie met een 
consistent hoge 
kwaliteit dankzij 
iQFlowTM

ICED COFFEE MODULE 
MEER KEUZE EN UITGEBREIDERE 
MOGELIJKHEDEN
Het gaat om het moment waarop een grotere keuze voor de 
klant uw zakelijke mogelijkheden verbetert. De nieuwe Iced 
Coffee Module van Franke breidt het assortiment aan dranken 
met een hoge kwaliteit in het kopje uit met een seizoens-
gebonden aanbod aan heerlijk verfrissende en verse ijskoffie. 
Puur geserveerd of in combinatie met melk, melkschuim of 
siropen, zullen uw klanten genieten van de smaak van vers 
gezette, hete koffie met een volle smaak, gekoeld net voordat 
hij in het kopje wordt geschonken. Dit is op en top koffie-
competentie! En om het leven eenvoudiger te maken wordt de 
module automatisch gereinigd, als onderdeel van het 
reinigingsproces van de koffiemachine. 

REINIGING 
Iced Coffee Module wordt automatisch gereinigd 
 
Uitgebreide keuze aan dranken  
IJskoffie kan alleen worden geserveerd als koude koffie of in 
combinatie met melk, melkschuim en/of siroop 
 
Iced Coffee Module
Verkrijgbaar voor onze A600, A800, A1000, S700 en SB1200

DUIDELIJKE KEUZES 
CREËREN VAN EEN DIRECT EN 
AANTREKKELIJK SELECTIEPROCES

Onze touchscreen-bedieningspanelen bieden een intuïtieve selectie 
aan dranken, aantrekkelijke personalisatieopties, snelle orderverwer-
king en opvallende opties voor het plaatsen van reclame. Indien in 
combinatie gebruikt met onze Franke Digital Services, profiteert u 
bovendien van meer flexibiliteit, verbeterde productiviteitsinzichten 
en de mogelijkheid om uw drankenmenu's van op afstand te bedienen. 
 
GEBRUIKSVRIENDELIJK 
Geef uw bedienend personeel en klanten een cadeau: het intuïtieve 
touchscreen van 8" tot 12,1" maakt de drankenselectie snel en ge-
makkelijk, zowel voor uitgeserveerde- als zelfbedieningsopties. 
 
MULTIMEDIA 
Vestig de aandacht op uw lekkerste drankjes en maak reclame voor 
to go-producten op uw verkooppunt. Beelden, video's en muziek - 
onze displays laten uw advertenties schitteren. 

OP MAAT GEMAAKT 
Inspireer uw klanten met drankaanpassingsopties en verhoog de pro-
filering in uw zelfbedieningsruimten. Dankzij de ongelooflijk eenvou-
dige gebruikersbegeleiding kunnen uw klanten helemaal zelf een 
grande cappuccino bestellen, met een extra shot espresso plus aard-
beiensmaak. U serveert uw klanten de drank die zij wensen en ver-
hoogt uw winst door bijverkoop, en dit alles op hetzelfde moment. 
 
PRODUCTIEF 
Versnel uw koffieproductie en reduceer wachttijden. Uw bedienings-
personeel kan twee dranken tegelijkertijd produceren, met een druk 
op een knop, en aanvullende bestellingen invoeren. 
 
INNOVATIEF 
Verras uw klanten met aanbiedingen en unieke betaalopties. Met Franke 
Digital Services kunt u uw drankenmenu van op afstand bedienen, 
QR-codes genereren en uw betaalmethode activeren.

Levendige displays, aangepaste menu's en een eenvoudige, intuïtieve 
gebruikersinterface stimuleren geïnspireerde keuzes. Het is allemaal  
kenmerkend voor Franke-koffiemachines en geweldige koffiemomenten.
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DIGITALE BEGELEIDING: LOKKEN,  
INFORMEREN EN MEER VERKOPEN  
Gebruik het moment waarop u de volledige aandacht van 
uw klant heeft om via het scherm van de koffiemachine 
te communiceren. Promoot producten en houd uw lokale 
gemeenschappen op de hoogte. 

CONTACTLOOS: HYGIËNISCHE SELECTIE IN 
ZELFBEDIENING 
Laat klanten met behulp van hun mobiele telefoon hun 
drank kiezen voor een snelle, volledig contactloze en 
hygiënische bestelling. Met een QR-code op de display 
van de koffiemachine kunnen uw klanten vanaf hun 
eigen smartphone bestellen - en dat alles zonder app.

LAAT DE KOFFIE STROMEN 
Bespaar tijd en ondersteuning ter plaatse met status-
checks en software-updates van machines van op 
afstand.

EEN BETERE, VEILIGERE ERVARING 
Speel beter in op de behoeften en verwachtingen van uw 
klanten en werknemers door uw koffiemachine te 
verbinden met onze cloud-oplossing. 

MONITOR: UW VOLLEDIGE MACHINEPARK IN ÉÉN 
OOGOPSLAG  
Krijg een duidelijk beeld van uw machinepark met 
cruciale informatie over commerciële en operationele 
prestaties. 

DIGITAL SERVICES 
UW KOFFIEMACHINES – DIGITAAL 
VERBETERD

DIGITAL SERVICES  
BIEDEN U HET COMPLETE PAKKET 

Franke biedt u een brede waaier aan digitale diensten om uw bedrijf flexibeler en 
responsiever te maken en een unieke klantenervaring te creëren. Verbind uw 
koffiemachines met onze oplossingen in de cloud en krijg een duidelijk overzicht 
van alle informatie essentieel voor uw bedrijf. Verminder de behoefte aan technische 
ondersteuning ter plaatse, zorg voor contactloze hygiënische bestellingen en 
houd zowel klanten als medewerkers geïnformeerd en betrokken. Zo heeft u meer 
tijd voor wat echt belangrijk is - onvergetelijke momenten creëren voor uw klanten.

HOGERE WINST 
Toegang tot uw commerciële en operationele realtime-
gegevens, voor de inzichten die u nodig heeft om 
verkoopprestaties en programma's te sturen.  

CONSISTENT HOGE KWALITEIT  
Beschik over de informatie die u nodig heeft om een 
hoge kwaliteit en consistentie in het kopje te handhaven, 
in alle locaties en filialen.  

OP MAAT GEMAAKTE GEBRUIKERSINTERFACE:  
SPECIAAL VOOR UW ONDERNEMING EN / OF MERK  
Versterk uw merkidentiteit en maak het 
drankenselectieproces eenvoudiger.  

MENU & RECEPTEN: CENTRAAL BEHEERD 
MACHINEPARK  
Consistentie in uw gehele koffiemachinepark is 
verzekerd en zelfs updates van op afstand, bijvoorbeeld 
van uw concept voor seizoensgebonden dranken- of 
menuwijzigingen zijn gewaarborgd.  

NIEUW

Bereik samen met ons uw doelen. Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de 
koffie-industrie en in de ondersteuning van ondernemingen zoals de uwe, bieden 
we geavanceerde koffieoplossingen die voldoen aan uw specifieke behoeften 
van vandaag en morgen.
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Globale intensiteit
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KOFFIECOMPETENTIE
UW ENTHOUSIASME, ONZE DIEP- 
GAANDE KOFFIE-EXPERTISE

IQFLOW™
VOOR CONSISTENTE EN MAXIMALE  
KOFFIEKWALITEIT IN ELK KOPJE

De koffiecultuur gedijt over de hele wereld en tegelijkertijd nemen de 
verwachtingen van koffieliefhebbers toe. Uw aanhoudende succes 
betekent dat u elke dag de best mogelijke kwaliteit in het kopje moet 
garanderen, terwijl u uw aanbod afstemt op uw specifieke koffie-
gemeenschap, en u er voortdurend naar streeft om de ervaring van uw 
klanten te verbeteren. Wij willen u helpen succesvol te zijn door u 
toegang te geven tot onze diepgaande kennisbasis en onze inzichten 
en ervaring met u te delen.

ERVARING TOT UW DIENST 
Onze seminars zijn tot de nok toe gevuld met de nieuwste 
ontdekkingen en kennis over ruwe koffiebonen, gebrande koffie, 
koffiebereiding met volautomatische koffiemachines en de 
mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. Gebruik de 
theoretische inhoud in de praktijk en maak een blijvende indruk op 
uw koffieminnende relaties. 

iQFlow™ is een unieke technologie van Franke die het traditionele 
concept van espresso bereiden revolutioneert. De iQFlow™ tilt koffie-
aroma van doorsnee naar geweldig en waarborgt dat u het meeste 
aroma uit uw koffiebonen haalt, voor optimale smaakprofielen.

KOFFIE WAAR U WAT MEE KUNT
Onze workshops worden gekenmerkt door actieve deelname. U 
kunt kennis maken met de nieuwste technologie, zien welke 
mogelijkheden deze biedt, en wat u geleerd heeft onmiddellijk 
toepassen. Bovendien bieden wij gezamenlijke proefsessies aan, 
met gedetailleerde en scherpzinnige evaluaties. Uw recent 
opgedane kennis kunt u vervolgens goed gebruiken voor uw eigen 
koffiebereiding met volautomatische Franke koffiemachines.

GEÏNDIVIDUALISEERDE BRONNEN 
Wij helpen u bij het opstellen van uw voorkeursnormen voor 
dranken en een aangepast menu, en zelfs bij het kiezen van een 
gebrande koffie voor uw koffiedrankenselectie. Wees gerust, de 
inhoud van seminars en workshops kan worden aangepast aan de 
tijd die u beschikbaar heeft en de specifieke informatie die u 
vereist.

IQFLOW™, UW TICKET NAAR SMAAKSUCCES 
Een geweldige koffiesmaak is essentieel voor geweldige koffie-
momenten. Houd uw bestaande klanten tevreden en win nieuwe 
koffieliefhebbers voor uw bedrijf, door koffie te serveren die de 
beste ervaring biedt met aroma en smaak van de hoogste kwaliteit, 
kopje na kopje. 

UW MERK, UW UNIEKE KARAKTERISTIEKE SMAAK 
Met iQFlow™ kunt u uw eigen kenmerkende aroma's en koffie-  
smaakprofielen creëren om uw merkidentiteit te versterken en de 
voorkeuren van uw koffieklanten te weerspiegelen. Pas menu's aan 
en creëer unieke recepten die op alle machines en locaties kunnen 
worden toegepast. 

CONSISTENTE, UITMUNDENDE KWALITEIT IN ELK KOPJE  
Elk kopje koffie dat door uw machines wordt geserveerd, moet de 
beste koffie-ervaring vormen die uw klanten ooit hebben gehad. 
iQFlow™ waarborgt maximaal dat uw klanten genieten van een 
absoluut consistente koffiekwaliteit in elk kopje, elke dag, op elke 
locatie die u exploiteert. 

Bezoek voor meer informatie iqflow.franke.com
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EFFICIËNT REINIGINGSPROCES
– Volautomatisch proces met geïntegreerde  

reinigingspatroon, voor maximaal gebruiksgemak.
– Veilig en praktisch, dankzij een geïntegreerd 

reinigingsreservoir.
– Hoogste niveau van hygiene dankzij speciaal  

ontwikkelde Franke CleanMaster-reinigingsmidde-
len voor melk en koffie.

– Voldoet aan HACCP.

HYGIËNISCH, PRAKTISCH  
MELKRESERVOIRSYSTEEM
– Slangloos docking-systeem voor het melkreservoir.
– Gepatenteerd systeem voor maximaal twee 

melkvariëteiten.
– Geïntegreerde sensoren voor het meten van melk- 

temperaturen en -hoeveelheden.

Het Franke CleanMaster-reinigingsconcept is niets minder dan 
revolutionair. Zodra het reinigingsproces wordt gestart, wordt de 
gehele cyclus volautomatisch uitgevoerd en schakelt de machine 
desgewenst na afloop over op de energiebesparende modus. Terwijl 
u andere dingen doet, zorgt de CleanMaster ervoor dat de  
strengste hygiënenormen te allen tijde worden nageleefd. 

Reinigingspatroon

PompmoduleBewaken van de 
melk en 

leeg signaal

Reinigings- 
reservoir

Reinigingsmodus
schakelaar

CLEANMASTER 
VOLAUTOMATISCHE REINIGING 

REINIGINGSPRODUCTEN 
FRANKE VOOR FRANKE

Optimale bescherming voor uw koffiemachine
Originele Franke reinigingsmiddelen en -patro-
nen zijn precies op maat gemaakt voor Franke  
reinigingsproducten. Franke adviseert bovendien 
specifieke waterfiltersystemen voor optimale 
prestaties van de machine.

Blijf het moment waarop u ziet dat uw klanten tevreden zijn opnieuw 
beleven, en u weet dat u de juiste beslissing heeft genomen door 
voor een Franke-koffiemachine te kiezen om in elk kopje de hoogst 
mogelijke kwaliteit koffie te serveren! Zorg ervoor dat uw klanten 
kunnen blijven genieten van deze koffie-ervaring door goed voor uw 
koffiemachine te zorgen. Door regelmatig en grondig te reinigen met 
reinigingsmiddelen van Franke en behandelingsproducten voor de 
hygiëne, kunt u de levensduur van uw koffiemachine verlengen en 
beschikt u steeds over de ideale omstandigheden om de 
koffiekwaliteit hoog te houden. 

Vanaf de dag waarop uw koffiemachines worden geproduceerd 
en geleverd staat het team van onze klantenservice te allen tijde 
voor u klaar om advies en ondersteuning te bieden wanneer u hier 
behoefte aan heeft. Ons intern opleidingscentrum verzorgt de 
opleiding van technici en onderhoudspersoneel overeenkomstig 
duidelijk omschreven normen en processen, zodat u er altijd op 
kunt vertrouwen dat alleen specialisten het onderhoud van uw 
machine uitvoeren. 

HOLISTISCHE KLANTENSERVICE 
Franke klantendienst verzorgt alle kritieke elementen voordat u uw 
machine in gebruik neemt - van de planning van de installatie en 
de coördinatie van de logistiek, tot het samen met u bepalen van 
de recepten voor uw individuele koffie- en melkdranken. 

ERKENDE SERVICEPARTNERS WERELDWIJD  
Onze service houdt niet op bij de installatie. Wij staan u als 
betrouwbare partner terzijde, gedurende de gehele levenscyclus 
van uw machine. We bieden deze servicegarantie in samenwerking 
met onze erkende servicepartners in meer dan 80 landen over de 
gehele wereld. 

COMPLEET AANBOD AAN SERVICES
Dankzij regelmatig onderhoud kunnen wij waarborgen dat uw 
koffiemachine betrouwbaar blijft werken.
• Servicecontracten die onderhoud omvatten, geven u de mogelijk-

heid om de kosten op lange termijn te plannen en controleren.
• Abonnementen op reinigingsmiddelen en hygiënebehandelings-

producten bevorderen een kosteneffectieve aankoop en waar-
borgen een betrouwbare beschikbaarheid voor uw behoeften. 

• Technisch overleg is mogelijk door contact op te nemen met 
onze callcenter-medewerkers, die klaar staan om u te helpen 
met oplossingen voor uw problemen, snel en vakkundig.

• Geniet van een consistente, optimale smaak doordat ons team 
het juiste waterfiltersysteem overeenkomstig uw specifieke 
waterprofiel kalibreert.

 
Vind uw servicepartner op:  
coffee.franke.com 

SERVICE
VOOR TEVREDEN KLANTEN
Franke loopt voorop met zijn producten, bekwame, vriendelijke ser-
vice en klantenondersteuning. Onze hoogopgeleide deskundigen zor-
gen dat echte en aangename koffiemomenten voor u werkelijkheid 
worden en blijven, terwijl zij u uitleggen hoe onze koffiemachines 

werken - persoonlijk, professioneel en met passie. Onze uitgebreide 
reeks diensten minimaliseert de bedrijfskosten en maximaliseert de 
prestaties van de koffiemachine. 
 

Melkcontainer met 
docking-systeem Niveaubewaking 

melk
Meten van de 
melktemperatuur

Veiligheidsadapter

CleanMaster A1000
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BASISMODEL NM MS FM NM MS FM NM MS FM FM NM FM FM
Reinigingssysteem EC EC EC CM EC EC CM EC CM CM
Kopjes per dag Tot 80 Tot 100 Tot 150 Tot 250 Tot 300 Tot 250 Tot 250 Tot 400
GEBRUIKERSINTERFACE

Bedieningspaneel (gebruikersinterface) 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 10,4" 10,4" 10,4" 12,1" 8" Vetro
Video/audio  ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ü ü/ü ü/
DRANKEN

Ristretto/Espresso ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Koffie ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Verse koffie ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Cold Brew-koffie ü
IJskoffie + + + + + + + + +
Cappuccino/Latte macchiato ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Chocolademelk/Chococcino + + + + + + + + + + + + + ü
Warme melk / warm melkschuim ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü
Koude melk / koud melkschuim ü/ ü/ü ü/ ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü
Smaken + + + + +
Heet water ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Stoom + + + + + + + + + ü
OPTIES

2e molen + + + + + + + + + + + + + ü ü
3e molen + + +
Poederdoseereenheid + + + + + + + + + + + + + +
Dubbele poederdoseereenheid + + + + + + + + + +  +1)  +1)  +1) +
Stoom (S1) + + + + + + + + + +
Autosteam (S2) + + + + + + + ü
Autosteam Pro (S3) + + + + +
Uitloop voor koffiekan  +3)  +3)  +3) +
Koffieresidu doorvoer + + + + + + + + + + + + + + +  +2)

Kopjesdetector + + + + + + + + +
Geïntegreerd waterreservoir + + + + + + +
Extern waterreservoir + + + + + + + + + + + + + + +
Permanente wateraansluiting + + + + + ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Vergrendelbaar bonenreservoir + + + + + + + + + + + + + + + +
Verhoogde poten (40/100 mm) +/+ +/+ +/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+
Digital Services (IoT) + + + + + + + + + + + + + + +
iQFlowTM + + + + + + ü ü
First Shot + + + + + + + + + + +
Iced Coffee-module  +4)  +4)  +4) +4)  +4)  +4)  +4)  +4) +4)

KOELEENHEID MELK
Koeleenheid KE200 (4 l) + + + + + +
Chill & Cup EC + + + +
UC EC + + + 
Koeleenheid SU05 EC (5 l)/UT05 EC (5 l) +/ +/ +/ +/+ +/+ +/+
Koeleenheid SU05 CM (5 l) ü ü
Koeleenheid SU12 EC (12 l)/UT12 EC (12 l) +/ +/+ +/+ +/+
Koeleenheid SU12 CM (12 l)/UT12 CM (12 l) ü/ü
Koeleenheid SU12 EC (12 l)/UT12 EC (12 l) Twin +/+ +/+ +/+
Koeleenheid SU12 CM (12 l)/UT12 CM (12 l) Twin ü/ü
2e melktype (SU12/UT12) + + +
Koeleenheid UT40 CM (40 l) ü
BIJZETTOESTELLEN

Flavor Station FS30 / FSU30 + + +  
Flavor Station FS60 / FSU60 + +
Flavor Station FSU60 CM +
Media Pump Module +
Kopjesverwarmer + + + + + + + + + + + + +
Afrekensysteem + + + + + + + + + + + + + + +

A400A300 A600 A800 A1000

PRODUCTOVERZICHT

MS Melksysteem    FM FoamMasterTM    NM Geen melksysteem    EC Easy Clean    CM CleanMaster

S700 SPECTRA X-XLSB1200PRODUCTLIJN

ü Standaard    + Optioneel    1) In plaats van 3e molen    2) Koffiedikscheider    3) In plaats van stoom    4) In plaats van rechter poederdoseereenheid  



coffee.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
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


