
KOMPLETTE KAFFELØSNINGER 
TIL ERHVERV

Tid = penge = ressoucer = synergi skaber effektivitet!

https://www.mokkahouse.dk/


Tid = penge = ressoucer = synergi skaber effektivitet!

Vi forbinder kvalitet, design, sanselighed, eksklusivitet, 
effektivitet, oplevelser, livskvalitet, forståelse og bevids-
thed om vigtigheden i at stoppe ressourcespil både men-

neskeliget og materielt. Helt enkelt og simpelt en pal-
lette af ”feel-good” oplevelser.

Vores komplette kaffeløsninger er alt lige fra en simpel 
kaffebrygger og kaffe, til den mest luksuriøse fuld-

automatisk espressomaskine eller en baristaløsning.
Vi leverer en komplet løsning der er fix, færdig og install-

eret. Forbrugsartikler, så som kaffe og plejemidler be-
høver du heller ikke at bekymre dig om. 

Vi sørger for at jeres løsning altid er køreklar.

I vores pakker fokuserer vi på miljøvenlige produkter. 
Både på maskinområdet, men også når det kommer til 

kaffe og tilbehør.

Bliver I lækkersultne eller mangler i lidt sødt til mødet, 
leverer vi også lækker kuvertchokolade og småkager.

KLIK på knapperne for sende 

en efterspørgsel

KOMPLETTE KAFFELØSNINGER 

VIRKSOMHEDER COFFEE IN SHOP 

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/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/


DEN MODERNE

EN PALLETTE AF 
¨FEEL GOOD¨ OPLEVELSER

I denne pakke får du en komplet løsning til 
dit kontor eller kantine. Maskine, køleskab til 

frisk mælk. 
Et rullebord til maskinen, kopper, kaffe, ka-

kao, the, sukker, rørepinde og i det hele taget 
alt hvad du har brug for, for at forkæle dine 

kolleger.

Med i pakken kan du også få installation af 
din nye maskine samt efterfølgende service.

Klik på billedet for at sende forespørgsel.

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/den-moderne/
https://www.mokkahouse.dk/


DEN GAMMELDAGS

START DAGEN MED LÆKKER DUFT AF 
FRISK BRYGGET KAFFE

Den gode gamle filterbrygger fra Bonamat er 
efterhånden en klassikker. Den er driftssikker 
og fejler aldrig, så længe at den bare får lidt 

kærlighed. 

Derudover kan den holde en hel fabrik køren-
de på kaffe.

Med i pakken kan du også få installation af 
din nye maskine 

samt efterfølgende service.

Klik på billedet for at sende forespørgsel.

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/den-gammeldags/
https://www.mokkahouse.dk/


DEN EKSKUSIVE

DU FÅR LIGE DET DU ALTID HAR DRØMT 
OMBRYGGET KAFFE

Er kun det bedst godt nok, 
så er den ultimative kaffemaskine fra tyske 

Franke. 
Det er en model der kan det hele 

og gør det på en selvsikker 
og stilren måde. 

Forestil dig lyden af en bildør fra ny Mercedes 
der lukker med et solidt klonk. 

Så har du et billede af den samme kvalitets-
fornemmelse i en Franke. Samtidig er det 

en maskine du gerne vil vise frem når der er 
besøg i din virksomhed.

Med i pakken kan du også få installation af 
din nye maskine 

samt efterfølgende service.

Klik på billedet for at sende forespørgsel.

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/den-ekskusive/
https://www.mokkahouse.dk/


MASKINEN MED DIT LOGO 
DER KAN LIDT MERE....

DEN FRÆKKE BARISTA

Flere og flere kontorer vælger en 
baristaløsning med en vaske ægte espresso-
maskine som naturligt bliver en del af virk-

somhedens 
samlingspunkt. 

Maskinen i denne pakke er samtidig en mas-
kine som du gerne vil have stående fremme. 
Med et cool skandinavisk design, en lækker 
kværn og alt du i det hele taget har brug for 

i “baristaafdelingen” på dit kontor.

Klik på billedet for at sende forespørgsel.

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/den-fraekke-barista/
https://www.mokkahouse.dk/


DEN ØKONOMISKE
LÆKKER DESIGN OP TIL 

180 KOPPER I TIMEN

I denne pakke, får du en maskine der virkelig 
kan lave noget kaffe. 

Med op til 120 kopper i timen 
kan den følge med i selv de største virksom-

heder. 

Den er samtidig lydsvag, så den kan stå i et 
lokale, hvor der bliver arbejdet.

Med i pakken, følger alt, hvad du har brug for, 
så som friskristede bønner fra vores 

Revolutionsserie som er speciality bønner til 
en super attraktiv pris. 

Der er mulighed for at tilkøbe installation og 
service. 

Klik på billedet for at sende forespørgsel.

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/den-okonomiske/
https://www.mokkahouse.dk/


DIT ØNSKE - VI SKAFFER 
LIGE DET DU HAR BRUG 

FOR!

EFTERSPØRGER LIGE DEN 
MASKINE DU DRØMMER OM!

God of bæredygtig MOKKAHOUSE kaffe = 
glade og højtydende medarbejdere, der er 
villige til at gøre en forskel og altid tager 

enhver udfordring med et smil, som elsker at 
gå på arbejde hver morgen og overholder alle 

deadlines. Giver den hele armen når der er 
brug for det, kommer altid med konstruktive 
inputs og er nogen fantastiske ambassadører 

for virksomheden :-) 

Vil du have en mere præcis beregning, så 
skriv til os og vi kontakter dig med det 

samme.

VI HJÆLPER JER MED AT BEREGNE 
JERES KAFFEBEHOV!

Det er meget simpelt

SKODKAFFE = SURE OG TVÆRE MEDARBEJDERE :-( 

KLIK på billedet for at 

sende en forespørgsel

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/komplet-kaffelosninger-til-erhverv/kaffelosninger/vi-skaffer-lige-det-du-onsker-3/
https://www.mokkahouse.dk/


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

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

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

delse med fødevaresikkerhed bliver 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 forespørgsel

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


Her får du en ubemandet løsning, som er let 
og intuitiv at bruge for dine kunder. 

Det eneste du skal gøre er at fylde maskinen op 
med bønner og kakao. 

Den har en fast vand, grumsudkast og afløb. 

Maskinen fås som stand alone eller med en smart 
betalingsløsning, så du ikke skal holde øje 

med om kunderne betaler.

THE EASY WAY

KLIK på billedet for at 

sende en forespørgsel

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


Her er den ultimative shop in shop cafe. 
Med en ægte barista maskine, kværn og knock box, får 

du ægte café stemning i din butik eller showroom. 

Vi leverer et komplet sæt bestående af Espressomaskine, 
kværn(e) bordopsætning køleskab, kander og klude. 

Alt hvad du har brug for i din nye shop in shop café.

THE FEEL GOOD WAY

KLIK på billedet for at 

sende en forespørgsel

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/



