
OM HET  

MOMENT 

 
HET DRAAIT 
ALLEMAAL 

Bij Franke zijn we van mening dat het bij koffie om meer dan 
alleen  

bonen en machines gaat.  
 

Het draait om het moment waarop u een geweldige koffie-
ervaring voor uw klanten creëert.  

Of om het moment waarop u vol vertrouwen een  
grote groep klanten snel kunt bedienen.  

Het draait om het moment waarop uw klanten  
langskomen voor koffie, en met meer vertrekken. Het draait 

om het moment  
waarop u uw koffiezaak uitbreidt naar nieuwe locaties  

en toch diezelfde hoge kwaliteit in het kopje kunt behouden.  
En het draait ook om het moment waarop nieuwe klanten  

hun eigen perfecte kopje koffie kunnen zetten. 
 

Wij beschikken over de ervaring en de kennis om u te helpen 
deze momenten te bereiken, ongeacht  
de omvang van uw ambities. Omdat,  

in welke branche u ook actief bent, wij weten  
dat het om meer gaat dan alleen koffie. 

 
Het draait allemaal om het moment. 

Wij kunnen u helpen er iets geweldigs van te maken. 
 
 

Bent u op zoek naar een professioneel 
koffiezetapparaat dat in kleine ruimten past? 
U heeft het gevonden.  
Dankzij het intuïtieve en gebruiksvriendelijke 
scherm en een consistente kwaliteit in het 
kopje biedt onze A300 een koffie-ervaring 
van topkwaliteit in het meest compacte 
formaat. Of u nu uw klanten in een bakkerij of 
een klein restaurant, of uw werknemers op 
kantoor serveert, met dit model is dit alles 
geen probleem. En er is meer - u kunt er altijd 
op vertrouwen dat de A300 een uitstekend 
kopje koffie zet, zowel voor servering als voor 
zelfbediening. 

CAPACITEIT
tot 80 /dag 
 
MELKSYSTEEM
FoamMasterTM   
Melksysteem          

EASYCLEAN 
Automatisch reinigingssysteem 

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
8" touchscreen 

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

HET DRAAIT 
ALLEMAAL

OM HET 
MOMENT

waarop de koffie 
uw ervaring perfect maakt.

A400 
ALLES WAT U NODIG HEEFT VOOR PERFECTE 
KOFFIE

A800 
ONBEGRENSDE PRESTATIES

A600 
DE PUBLIEKSFAVORIET VOOR PERFECTE 
KOFFIE

A1000 
EEN NIEUW NIVEAU VAN VERWENNERIJ

Of u nu koffie serveert in een koffie-
specialiteitenshop, hotel of restaurant, de 
A400 kan elke situatie zonder problemen aan.  
Deze compacte premium-koffiemachine wordt 
geleverd met een automatisch reinigings-
systeem en een uniek interactief touchscreen 
dat op basis van uw behoeften kan worden 
geconfigureerd, zodat de machine gemakkelijk 
te bedienen is, voor een ieder die haar 
gebruikt. Voeg daar opties als onze 
FoamMaster™ aan toe en u kunt een hele 
reeks dranken maken, die alle verwachtingen 
overtreffen. 

Of het nu om dorstige klanten gaat, die een 
café binnenstromen, of om hotelgasten die 
liever zelf een kopje koffie zetten, de A600 
kan grote groepen klanten aan, terwijl hij een 
grote verscheidenheid aan dranken van 
topkwaliteit produceert. Ons gebruiks-
vriendelijke, interactieve touchscreen plus 
optionele functies, zoals iQFlow™ en 
FoamMaster™, vervullen de koffiewensen van 
zowel barista's als klanten. De A600 is een 
machine die u meer tijd geeft om u te 
concentreren op het leveren van de best 
mogelijke klantenservice, en is bovendien 
voorzien van een volautomatisch reinigings-
systeem voor de strengste hygiënenormen. 

CAPACITEIT
tot 150 /dag 
 
MELKSYSTEEM
FoamMasterTM     
Melksysteem          
SMAKEN   

CLEANMASTER
Volautomatisch reinigingsproces 

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
8" touchscreen 

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

Honderden verschillende koffiebestellingen, 
die allemaal volgens dezelfde hoge 
standaard worden gezet? Het wordt gemak-
kelijk met de multi-tasking-, tijdsbesparende 
A800. Te beginnen met zijn drieboiler-
systeem, waarmee zowel barista's als 
klanten koffie, thee en melkschuim kunnen 
bereiden, en dat allemaal tegelijk. Volg de 
instructies op het grote, intuïtieve touch-
screen en kies dranken uit drie koffieboon-
varianten. En concentreer u op unieke 
koffie-ervaringen met behulp van functies 
zoals iQFlow™ en FoamMaster™. 

Denk aan koffie, welk type dan ook, en de 
A1000 levert deze - betrouwbaar, kopje na 
kopje. Geïntegreerde functies zoals 
FoamMaster™ en iQFlow™, creëren samen 
met het optionele Flavor Station eindeloze 
mogelijkheden met behulp van het grote, 
intuïtieve touchscreen, dat op basis van uw 
verwachtingen wordt geconfigureerd. De 
geïntegreerde en volautomatische 
CleanMaster™ waarborgt dat uw machine 
aan de strengste hygiënenormen voldoet, en 
dankzij ons uitzonderlijke ontwerp kan de 
A1000 aan elke situatie worden aangepast.

coffee.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AGFranke 
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
Noord- en Zuid-Amerika
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
VS
Tel. +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com
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PRODUCTOVERZICHT

A300  
GROTE IMPACT, KLEINE VOETAFDRUK

CAPACITEIT
tot 100 /dag 
 
MELKSYSTEEM
FoamMasterTM     
Melksysteem            

 CLEANMASTER
Volautomatisch reinigingsproces 

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
8" touchscreen 

FOAMMASTER™  
VOOR PERFECT SCHUIM 

CAPACITEIT
tot 250 /dag 
 
MELKSYSTEEM
FoamMasterTM     

SMAKEN      

EASYCLEAN 
Automatisch reinigingssysteem 

10,4" TOUCHSCREEN  
met een ongelooflijk eenvoudig 
bedieningsconcept 

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

CAPACITEIT
tot 300 /dag 
 
MELKSYSTEEM
FoamMasterTM       

SMAKEN       

CLEANMASTER
Volautomatisch reinigingsproces 

10,4" TOUCHSCREEN  
Ongelooflijk eenvoudig 
bedieningsconcept

FOAMMASTER™  
Voor perfect schuim 

 Digital Services     Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module  Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module

 Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module
 Digital Services   



SPECTRA X-XL 
KRACHTPATSER VOOR VERSE KOFFIE

SB1200 
EEN MAXIMUM AAN KEUZE. MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT. MINIMALE INSPANNING.

S700 
INSPIRATIE VOOR CREATIVITEIT Baanbrekende innovatie voor een grotere keuze aan dranken. Ons 

revolutionaire en veelzijdige Specialty Beverage Station gebruikt 
toonaangevende technologie om u te helpen de tevredenheid van uw 
klanten naar een geheel nieuw niveau te tillen. De SB1200 van Franke is 
uniek en biedt u de spannende kans, de verwachtingen van uw klanten 
te overtreffen en uw zaak een boost te geven. De SB1200 biedt een 
grote verscheidenheid aan dranken - van espressodranken tot ijskoffie, 
Cold Brew en gearomatiseerde dranken - en is voorzien van onze 
geavanceerde iQFlowTM-technologie en een intuïtief 12,1" touchscreen, 
zodat uw klanten te allen tijde zelf snel en gemakkelijk heerlijke warme 
en koude dranken kunnen maken. Dit alles wordt nog versterkt door het 
volautomatische CleanMaster-systeem, dat werd ontworpen voor een 
optimale hygiëne en een minimum aan inspanning. 

U wilt geïndividualiseerde koffie-ervaringen creëren
 en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit in het kopje 
bieden? Probeer dan de S700: deze combineert het 
gemak en de intelligentie van een volautomatische 
machine met de passie van een tweestappenmachine. 
Met een snelheid van 160 espresso's per uur helpt 
de S700 barista's hun creativiteit de vrije loop te laten 
met behulp van het drie-boilersysteem voor de 
bereiding van twee dranken en melkschuim, allemaal 
tegelijk, en de baanbrekende iQFlow™-technologie, 
voor een volle smaak.

BIJZETTOESTELLEN 
TOTALE FLEXIBILITEIT
Creëer onvergetelijke momenten voor uw gemeenschap van 
koffieliefhebbers door de mogelijkheden van uw machine uit te 
breiden. Onze bijzettoestellen zijn modulair en zo gemaakt dat zij 
zichtbaar en functioneel bij de machine passen, die u reeds heeft. 
Dit betekent dat u alleen die eenheden kiest, die de waarde 
toevoegen die u nodig heeft om uw klanten terug te laten komen, 
en te zorgen dat uw winst blijft groeien.

1  Koeleenheid
– Koeleenheid in productontwerp (5/12 l), vergrendelbaar
–  Perfecte hygiëne: intelligente melkslangkoppeling voor 

contactloos vullen
–   Bericht verschijnt op display wanneer bijvullen noodzakelijk is 

2  Flavor Station
–  Doseerstation voor siropen met drie of zes smaken,  

automatische dosering, vergrendelbaar
–  Kan ook worden gevuld met sterke drank 
–  Kies ervoor de bovenste plank te verwarmen met behulp van de 

aan/uit-schakelaar

3  Afrekensysteem
– Kan worden gebruikt voor diverse afrekensystemen, bijv. met   
 munten of kaarten 
–  Perfect geschikt voor openbare/particuliere verkoop
– Behuizing afrekensysteem, compact

4  Kopjesverwarmer
–  In het moderne A-lijndesign
–  Voorverwarmen van maximaal 120 kopjes, glazen en schoteltjes 
–  Vier verwarmbare opbergplanken, vervaardigd uit geborsteld 

roestvrij staal 
–  Ingebouwde thermostaat voor consistente temperaturen

Voor nog meer 
flexibiliteit, ook 
verkrijgbaar als 
Twin-oplossing.

1 2 3
4

De Spectra X-XL is uw "go-to performer", 
overal waar in een mum van tijd grote 
hoeveelheden koffie van topkwaliteit nodig 
zijn. Deze compacte maar krachtige 
volautomatische koffiemachine is ideaal voor 
ontbijtruimtes, zelfbedieningsstations in 
wegrestaurants, of bedrijfskantines. Het 
koffie- en opslagreservoir, beiden met een 
inhoud van 4 liter, zorgen dat er op 
piekmomenten 8 liter koffie beschikbaar is.

 

FRANKE DIGITAL SERVICES 
Franke biedt u een reeks digitale diensten om uw bedrijf flexibeler en 
responsiever te maken, terwijl u ook een unieke klantenervaring 
creëert. Verbind uw koffiemachines via de cloud met onze oplossingen 
en krijg een duidelijk overzicht van alle informatie die essentieel is 
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 houdt u 
meer tijd over voor het allerbelangrijkste: onvergetelijke momenten 
creëren voor uw klanten. 

IQFLOWTM 
Het recept voor polulaire smaken; het gepatenteerde, intelligente 
extractieproces van Franke zorgt voor een consistent aroma en smaak 
van de hoogste kwaliteit, kopje na kopje. Houd uw bestaande klanten 
tevreden en win nieuwe koffieliefhebbers voor u door de maximale 
smaak uit iedere koffieboon te halen. 

ICED COFFEE MODULE 
Meer keuze voor uw klanten betekent meer zakelijke kansen voor u. 
De Iced Coffee Module van Franke breidt het assortiment dranken dat u 
kunt aanbieden uit met heerlijk verfrissende, vers gezette ijskoffie. 
Deze koffiedranken worden apart geserveerd, of in combinatie met 
melk, melkschuim of siropen, en worden gekoeld net voor zij in het kopje 
belanden. En om uw leven gemakkelijker te maken wordt de module 
automatisch gereinigd, als onderdeel van het reinigingsproces van de 
koffiemachine.   

CLEAR CHOICES UX 
Levendige displays, aangepaste menu's en een eenvoudige, intuïtieve 
gebruikersinterface stimuleren geïnspireerde keuzes. Het is allemaal 
kenmerkend voor Franke koffiemachines en geweldige 
koffiemomenten. 

REINIGINGSPRODUCTEN EN -DIENSTEN 
Zorg dat uw klanten blijven genieten van geweldige koffie-ervaringen. 
Regelmatige en betrouwbare reiniging met Franke-reinigingsmiddelen 
en behandelingsproducten voor de hygiëne verlengt de levensduur van 
uw machine en handhaaft de optimale omstandigheden voor een 
blijvende koffiekwaliteit.  

CLEANMASTER 
Voldoe aan zelfs de strengste hygiënische normen, met behulp van het 
Franke CleanMaster-reinigingsconcept. Het beproefde en betrouwbare, 
volautomatische proces met geïntegreerde reinigingspatroon is handig, 
hygiënisch en efficiënt.  

CAPACITEIT
tot 250 /dag 
 
MELKSYSTEEM
FoamMasterTM      

SMAKEN      
KOUDE DRANKEN   tot 40 l   

CAPACITEIT
tot 250 /dag 
 
STOOMPIJPJE
Handmatig of  
volautomatisch

iQFlow™, baanbrekende technologie 
voor een ongeëvenaarde kwaliteit in 
het kopje 

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
8" touchscreen 

SPECIAAL STOOMPIJPJE  
Met Auto steam of Autosteam Pro

Kort overzicht

HET DRAAIT 
ALLEMAAL

OM HET 
MOMENT

waarop goede koffie 

tot gelukkigere klanten leidt.

 Digital Services     Iced Coffee Module  Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module

 CLEANMASTER
Volautomatisch reinigingsproces 

12,1" TOUCHSCREEN  
Uitstekende klantenervaring

FoamMaster™  
Voor perfect schuim 


