ERHVERVSMASKINER
Kvalitet skaber bæredygtighed og omvendt

MOKKAHOUSE er et værdibaseret kaffehus, hvor vi arbejder
med bæredygtige kaffeløsninger til virksomheder, det offentlige, til retail og som en komplet shop-in-shop løsning.
MOKKAHOUSE har eget risteri og er importør af nogen af de
allerbedste kaffemaskiner på markedet.

VIRKSOMHEDER
OFFENTLIGE
HORECA

Vi tilbyder kaffemaskiner til alt lige f ra det lille kontor med
1-2 medarbejdere til storkontorer med behov for maskiner
der kan brygge flere hundrede kopper kaffe om dagen.
Vi importerer selv nogen af de mest moderne Espressomaskiner på markedet, hvor miljørigtighed og design går op i
en højere enhed.
Vi har sammensat komplette kaffeløsninger til kontorer,
kantiner og cafe & restaurant segmentet.
Læs mere i brochuren her

RETAIL

VIRKSOMHEDER
OG DET OFFENTLIGE
1 - 10 PERSONER
JURA WE8
- OP TIL 30 KOPPER KAFFE OM DAGEN
JURA WE8 er den ideelle løsning til virksomheden, der er på udkig efter en professionel fuldautomatiseret espressomaskine, der tilbereder,
til perfektion ristretto, espresso og kaffe med
den lækreste créme.
KLIK på knapperne for at se
flere varianter og send efterspørgsel

JURA X10

10 - 25 PERSONER

- OP TIL 30 KOPPER KAFFE OM DAGEN
Jura X10 er den nyeste professionelle espressomaskine. Med denne maskine kan du
glæde dine kunder og medarbejdere med alt fra en lækker stærk espresso til en fyldig og let kaffe latte. Maskinen kan tilberede hele 31 forskellige kaffespecialiteter. En
alt i én espressomaskine. Med den nyeste professionelle kværn garanterer JURA X10
op til ca. 12% mere aroma.
Maskinen passer til mindre erhverv, detailhandel eller kontormiljø, hvor i brygger op
til 80 kopper om dagen. Alle kan betjene en JURA X10 espresso maskine, og med den
store 4,3” skærm er betjeningen nem og intuitiv.

VIRKSOMHEDER OG DET OFFENTLIGE
25 - 75 PERSONER

JURA GIGA X3
Den nye GIGA X3 Professionel er en opgradering i topklasse.
Den tilbyder alt, hvad personalet på et stort kontor har brug for.
JURAs fuldautomatiske espressomaskine kan tilberede op til
31 individuelle og programmerbare kaffespecialiteter. 12 andre
baristaopskrifter ved tryk på én knap. De forskellige kaffespecialiteter kan kan tilpasses individuelle behov og ønsker. Touch
displayet er utrolig nemt at betjene.
Når du laver en latte macchiato, skifter maskinen automatisk fra

KLIK på knapperne for at se
flere varianter og send efterspørgsel

varm mælk til mælkeskum uden at holde pause, hvilket sparer
dig for tid.

75 + PERSONER
FRANKE A400
- Den bedste og mest luksuriøse maskine på
markedet
Med A400 bringer Franke de bedste teknologier fra
de størrer modeller ned i en ny prisklasse. Den bedste kaffekvalitet er nu tilgængelig for alle - det kunne f.eks. være nærbutikker, detailhandlere, kontorer,
hotelbranchen, boghandlere, bagerier osv. - Kort sagt
cafe-oplevelsen bliver tilgængelig for alle...

VIRKSOMHEDER OG DET OFFENTLIGE
25 - 75 PERSONER

VEROMATIC PERTO ES
- Ny avanceret, fuldautomatisk espressomaskine fra
hollandske Veromatic i stilrent skandinavisk design
Med sin kompakte størrelse og allround anvendelse passer den
perfekt til kontorer med daglig brygning af 50-120 kopper kaffe.
Indeholder kværn til brygning af kaffe på helt friskkværnede
hele bønner. Derudover er der indbygget beholdere til mælkepulver, sukker og kakao.

KLIK på knapperne for at se

Stort betjeningsvenligt 7” touch farveskærm.

flere varianter og send efterspørgsel

ASCASO
ASCASO ESPRESSOMASKINE

Er du på jagt efter det bedste af det bedste til dine kunder, medarbejdere eller gæster? Hos MOKKAHOUSE har vi samlet et fornemt udvalg af
ASCASO-espressomaskiner.
ASCASO er et af de førende mærker inden for espressomaskiner. Det
er ikke helt tilfældigt. De har nemlig helt styr på, hvordan man laver en
uovertruffen espressomaskine, der laver en fantastisk kop kaffe – hver
gang.
ASCASO tænker innovativt og revolutionerende. Nytænkning er ikke et
fremmedord for dem. MOKKAHOUSE er en af de få forhandlere i Danmark,
der sælger disse fabelagtige espressomaskiner fra ASCASO.

