
ERHVERVS 
BROCHURE

https://www.mokkahouse.dk/


MOKKAHOUSE er et værdibaseret kaffe-
hus, med bæredygtige kaffeløsninger til 

private, erhvervsløsninger til virksomhed-
er, det offentlige, til retail og Coffee-in-

shop løsning. 

Vi har eget risteri, sælger specialkaffe, 
kaffemaskiner, gaveløsninger, kurser, 

events, kaffeoplevelser og udstyr til kaffe 
elskere.

Vi værner om os selv, som menneske, om 
dig som kunde, samt om vores alle sam-
mens klode, så derfor er vores Rainforest 
Alliance og ØKO certificering er ekstremt 
vigtig for os og noget som vi er stolte af.  

Vi bruger kaffen som alene i sig selv er et 
meget spændende produkt, på andre nye 
og originale måder for at gøre en større 

forskel på en sjov måde.

Hvad er bæredygtighed for os? 
- En tilstand af balance.

Kaffe er vores passion, det bæredygtige 
menneske vores vision

KAFFEMASKINE TIL ERHVERV
Design og kvalitet der kan spare op til 

50% strøm!

KVALITET SKABER 

BÆREDYGTIGHED OG  OMVENDT

KAFFE TIL ERHVERV
Retail, private label, personale %, din kaffe bank

BÆREDYGTIG KAFFE TIL 
DET BÆREDYGTIGE MENNESKE

KOMPLETTE KAFFELØSNINGER TIL ERHVERV
Når alt kommer med lethed til dig og du sparer penge

TID=PENGE=RESSOUCER=SYNERGI 
SKABER EFFEKTIVITET!

GAVELØSNINGER TIL ERHVERV
Skab glæde, skab motivation, skab bedre livskvalitet

PÅSKØN DIN MEDARBEJDER, 
PÅSKØN DIG SELV!

KAFFE BANK
Du bestemmer selv prisen, 

kvaliteten og smagen

VI FINDER KAFFEBØNNER, 
OPBEVARER OG FRISKRISTER

KAFFEKURSUS OG ARRANGEMENTER
Kaffeoplevelse der tilfører liv, energi og synergi

MØDER, WORKSHOP, FESTIVAL, DIN 
FEST, RECEPTION M.M.

 Læs mere om os på www.mokkahouse.dk 

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/gavelosninger/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe-bank-2/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/


Hos MOKKAHOUSE er alle vores bønner speciality 
kaffer og de vælges udelukkende ud fra aspekter 

som smag, kvalitet og bæredygtighed. 

Vi har to kaffeserier samt sæsonkaffe, som også fåes 
som abonnement uden binding. 

Gennem vores ristning kan vi komme tættere på 
både kaffenørden, og det almindelige menneske, 

som gerne vil have en god kvalitets kop kaffe, der er 
lavet med hjertet fra start til slut. 

Vi hjælper dig med at beregne dit kaffebehov, rådg-
iver dig til at finde dit sortiment til det du har brug 

for. Vi kan designe dit eget privat label, med dit logo 
eller hjælpe med at oprette jeres kaffebank for at 

opnå 
bedre priser. 

Konceptet retail er en naturlighed for os, og vi tag-
er også højde for at dine medarbejder får procenter 

som private, via din erhvervsaftale med os. 

Læs mere om vores kaffer i brochuren her

KAFFE TIL ERHVERV

KAFFE TIL ERHVERV
Retail, private label, personale %, din kaffe 

bank

BÆREDYGTIG KAFFE TIL 
DET BÆREDYGTIGE MENNESKE

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe/erhverv-kaffe/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe/medarbejder/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe/private-label/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/retalil-kaffe/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe/abonnement/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/kaffe-erhverv/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe/dit-kaffe-behov/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/


Design og kvalitet der kan spare dig op til 
50% strøm!

Hos MOKKAHOUSE gør vi alt for at gøre det 
let og lækkert for dig. Vi samlet nogen af de 

bedste maskiner på markedet. 

Vi har altid en løsning der passer lige netop 
til din virksomhed. Lige fra det veludstyrede 
hjemmekontor til kantinen der skal betjene 
flere hundrede kaffetørstige medarbejdere 

eller studerende.

Vi har en af de mest strømbesparende 
maskiner på markedet som retail salg. 

Læs mere i vores erhvervsbrochure her

ERHVERVS KAFFEMASKINER

KAFFEMASKINE TIL ERHVERV
Design og kvalitet der kan spare op til 50% 

strøm!

KVALITET SKABER 

BÆREDYGTIGHED OG  OMVENDT

KLIK på knapperne for at læse mere

 på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/
https://www.mokkahouse.dk/vaelg-antal-personer/
https://www.mokkahouse.dk/vaelg-antal-personer-2/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/horeca/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/retail-2/
https://www.mokkahouse.dk/vaelg-antal-medarbejdere/1-10-personer/
https://www.mokkahouse.dk/vaelg-antal-medarbejdere/10-25-personer/
https://www.mokkahouse.dk/vaelg-antal-medarbejdere/75-personer/
https://www.mokkahouse.dk/vaelg-antal-medarbejdere/25-75-personer/


Hos MOKKAHOUSE er vi eksperter i 
espressomaskiner, kaffekværne, baristaudstyr 
og kurser til oplæring af benyttelse af de oven-

nævnte. 

Vi importerer selv de mest
miljøvenlige maskiner på markedet 

der sparer op til 50% strøm. 

HORECA

KLIK på knapperne for at 

sende en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/horeca/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/horeca/kaffemaskiner/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/horeca/baristaudstyr/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/horeca/kvaerne/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/maskiner/horeca/kursus/


Tid = penge = ressoucer = synergi skaber 
effektivitet!

Vi forbinder kvalitet, design, sanselighed, 
eksklusivitet, effektivitet, oplevelser, livsk-

valitet, forståelse og bevidsthed om vig-
tigheden i at stoppe ressourcespil både 

menneskeliget og materielt. 

Helt enkelt og simpelt en pallette af 
”feel-good” oplevelser.

Her får du en komplet løsning som op-
fylder dit  og dine medarbejdernes behov 

på mange fronter.

Læs meget mere i brochuren her

KOMPLETTE 
KAFFELØSNINGER 

TIL ERHVERV

KOMPLETTE KAFFELØSNINGER TIL ERHVERV
Når alt kommer med lethed til dig og du spar penge

TID=PENGE=RESSOUCER=SYNERGI 
SKABER EFFEKTIVITET!

KLIK på knapperne for at 

sende en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/den-moderne/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffe-til-din-shop-in-shop/#https:/www.mokkahouse.dk/kaffe-til-din-shop-in-shop/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/#https:/www.mokkahouse.dk/retail/


Når alt kommer med lethed til dig, 
sparer du penge!

Vi har stor erfaring med at lave coffee in shops og 
leverer et komplet setup inkl. bord. 

Vi er leveringsdygtige i procedurer for drift, krav 
samt gerneral vedligehold, således at al lov-

givning i forbindelse med fødevaresikkerhed bliv-
er overholdt.

Om du ønsker en bemandet eller ubemandet 
Café, så har vi den helt rigtige maskine til dig. 

COFFEE IN SHOP

KLIK på knapperne for at 

sende en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffe-til-din-shop-in-shop/#https:/www.mokkahouse.dk/kaffe-til-din-shop-in-shop/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffe-til-din-shop-in-shop/the-feel-good-way/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffe-til-din-shop-in-shop/the-easy-way/


Vil du gerne udvide dit sortiment, til også at 
omfatte retail kaffe, maskiner eller kværne så er 

MOKKAHOUSE det helt rigtige sted at starte. 

Vi importerer selv de lækre og innovative 
espressomaskiner fra Ascaso samt rister vores 

egen speciality kaffe. 

Vi kan tilbyde en komplet løsning til din shop 
med kaffe, maskiner og tilbehør 

- Fællesnævneren for det hele er miljøvenlighed.

RETAIL

KLIK på knapperne for at sende  en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/#https:/www.mokkahouse.dk/retail/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/retalil-kaffe/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/retail-3/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/retail-2/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/kaffekvaerne/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/genbrug-kopper-hsky/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/retail/retail-komplet-losning/
https://www.mokkahouse.dk/


Gavekurve med sin story fortælling 
- vi har samlet forskellige special produkter med egen DNA på marke-

det, som sammen med vores friskristede kaffe skaber en magisk
gavekurv, som du ikke finder andre steder.

Find den perfekte jubilæumsgave eller fødselsdags eller julegave til dine 
medarbejdere, dine forretningsforbindelser eller sågar din chef.

Vi har skræddersyet nogle pakker til dig her som inspiration.
Du kan også sammensætte din egne

gavekurv med f.eks

Kaffe fra eget risteri
Øko chokolade

Natur vin, øko øl, sundhedsshots
Kaffesirup

Chai Latte af naturlige råvarer
Øko te

Kaffeudstyr m.m.
Kaffeoplevelser

Miljøvenlige kopper
Gavekort

-og meget mere......

Se andre pakker på hjemmesiden her

GAVELØSNINGER TIL ERHVERV

GAVELØSNINGER TIL ERHVERV
Skab glæde, skab motivation, skab bedre livskvalitet

PÅSKØN DIN MEDARBEJDER, PÅSKØN 
DIG SELV!

KLIK på knapperne for at 

sende en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/gavelosninger/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/gavelosninger/den-fantastisdke-oko/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/gavelosninger/den-ekslusive/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/gavelosninger/tak-fordi-du-realisere/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/gavelosninger/tak-fordi-du-leder/
https://www.mokkahouse.dk/gaver-og-pakkelosninger/


Når du nu har investeret i en masse udstyr til 
den perfekte kaffe, så er det ærgerligt at ser-

vere den i et kedeligt kaffekrus. 

Vi har lækre engangskopper der er 100% bi-
onedbrydlige eller Huskee kopper som er lavet 

af kaffeskaller som råmateriale. 

Derudover har du mulighed for at bestille 
friskbagte småkager, økologisk te, Chai latte 

og mange andre spændende produkter til 
jeres konter.

TILBEHØR

KLIK på knapperne for at sende en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kopper-maelk-and-sukker/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kopper-maelk-and-sukker/engangskopper/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kopper-maelk-and-sukker/baeredygtige-kopper/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kopper-maelk-and-sukker/barista-kaffe-glas/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kopper-maelk-and-sukker/


Giv dine medarbejdere, bestyrelse, forret-
ningsforbindelser, kunder eller leverandører 
en alternativ inspirerende oplevelse i stedet 

de ordinære møder.

Som du måske ved, så er vi helt vilde med 
kaffe og vi vil rigtig gerne dele ud af vores 

kaffeviden og vi inviterer jer derfor indenfor 
til kaffekursus i vores super spændende og 
utraditionelt indrettede lokaler.  Vi kommer 
også gerne ud til jer både med vores kurser 

eller blot med en kaffe severing til dit ar-
rangement. 

Vi er også frisk til at servere til store kon-
certer og festivaler med vores container der 

er indrettet som café.

Om I arbejder i den private eller offentlige 
sektor og søger en anderledes oplevelse 

eller teambuilding aften/dag, så er et kaf-
fekursus lige det rette for jer. 

Vi står klar helt enkelt og simpelt med en 
pallette af ”feel-good” oplevelser.  

Læs mere i brochuren her

ARRANGEMENTER & KAFFEKURSER KLIK på knapperne for at læse mere

KAFFEKURSUS OG ARRANGEMENTER
Kaffeoplevelse der tilfører liv, energi og synergi

MØDER, WORKSHOP, FESTIVAL, DIN 
FEST, RECEPTION M.M.

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/kaffesmagning/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/handbryg/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/barista-kursus/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/latte-art/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/lokaler/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/containeren/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/mobil-kaffebar/


MOKKAHOUSE introducerer konceptet 
kaffe bank til din virksomhed. Vi har hørt 
dine bønner og opbevarer dine bønner. 

Du får din absolut friskristede kaffe med 
24 timers varsel. Vi sourcer lige præcis de 

bønner du gerne vil have og opbevarer 
dem for dig.

Du kan få ristet dine bønner efter egen 
profil, efter vores profil, eller en profil som 

vi har lagt i fællesskab.

Skriv til os og hør nærmere om 
mulighederne for at få kaffebank :-)

KAFFE BANK

KAFFE BANK
Du bestemmer selv prisen, kvaliten og smagen

VI FINDER KAFFEBØNNER, 
OPBEVARER OG FRISKRISTER

KLIK på knapperne for at sende en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe-bank-2/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/kaffe-bank-2/


ALT FRA SERVICEAFTALE 
TIL DIN MASKINE, 

TIL FILTER SKIFT ELLER 
REPARATION

Selv den dyreste og bedste kaffe kommer 
ikke til sin ret, hvis din kaffemaskine ikke 

kører optimalt.
Der er så mange parametre der spiller ind 
i smagen på kaffe, og er din maskine ikke i 

optimal stand, vil kaffeoplevelsen ikke være 
god.

En glad kaffemaskine er en kaffemaskine 
der bliver passet og serviceret. Vi sørger for 

at din kaffemaskine er i topform. 

SERVICEAFTALER

Nemt, effektivt og hurtigt!

SERVICEAFTALE DER GØR DIN SURE 
KAFFEMASKINE GLAD!

KLIK på knapperne for at sende en efterspørgsel

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/serviceaftaler/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/serviceaftaler/



