
 

  

 
Kaffeautomater og drikkevandskølere 
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Vi har kaffeløsningen til din virksomhed! 
Kaffeklar er en del af Redofficce KONPAP A/S og består af engagerede mennesker, der arbejder med en fælles interesse – kaffe og 

drikkevand. Vores mål er at være din fortrukne samarbejdspartner og hjælpe dig med at optimere og udvikle kaffeløsningen til din 

virksomhed. Med vores stærke varemærker og spændende koncept hjælper vi dig med at få den perfekte kaffepause. 

 

 

 

Fundamentet i vores virksomhed er vores pålidelige og stærke varemærker, som garanterer 

kvalitet i alle led. Vores sortiment indeholder produkter, der passer til netop din virksomhed. 

I vores sortiment finder du maskiner fra producenter i EU som Rheavendors, Animo og 

Blupura, samt alt tilbehør for at få en totalløsning til kaffebaren - købt ét sted. 

 

 

 

 

 

 

 

Vores koncept styrker din profil og giver dine kunder og 

medarbejder merværdi. Vi tilbyder koncepter inden for 

eksempelvis kaffebar og café i virksomheden med 

skræddersyet løsninger, drikkevandskølere med brus og 

til indbygning. Det gør vi for at skabe en attraktiv, effektiv 

og lønsom kaffeforretning både socialt og salgsmæssigt. 
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SMAG FORSKELLEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffe er ikke bare kaffe. 

Bønnerne spiller naturligvis en stor rolle, 

ligesom formalingsgrad og dosering. 

 

Det rigtige valg af kaffe og maskine giver dig den bedste kop. 
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Den perfekte kaffepause starter med den korrekte kaffemaskine 
Nogle gange har du tid til at nyde en kop kaffe og andre gange har du travlt med at komme tilbage til arbejdet. 

Det er fint for med vores maskiner fra Rheavendors og Animo kan du nyde en lækker kop kaffe, som er klar på få sekunder. 

Uanset hvor du er eller hvor travlt du har. 

 

Med vores skræddersyet koncept garanterer vi en totalløsning, så du kun behøver at handle ét sted. 

Kaffemaskine + Drikkevandskøler + Forbrugsvarer + Tilbehør + Service. 

 

 
 

Vælg den rigtige løsning 

Det allerførste du skal tage stilling til er, hvilken kaffemaskine der passer til jeres behov. Her spiller type, brygtid, kapacitet og 

vedligeholdelse en vigtig rolle. 

Vil du have rigtig italiensk café stemning med duften af nykværnet bønner, skal du vælge en maskine til hele kaffebønner for eksempel en 

espressomaskine. Skal mange mennesker serviceres hurtigt og skal maskinen kunne lave drikke i store mængder, kan en instantmaskine 

være løsningen. 

Er man til almindelig formalet kaffe og bare ønsker kaffe til de ansatte, gæster og kunder kan en kaffemaskine med glaskolbe klare opgaven. 

De fleste maskiner kan også fås med frisk mælk som tilkøb og med kandebryg.  
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 1. Hvilken bryggemetode skal kaffemaskinen have: 

➢ Hele bønner (espresso eller bønne-til-kop) 

➢ Formalet kaffe (filterkaffe) 

➢ Instant kaffe (pulverkaffe)  

2. Hvilke drikke skal kaffemaskinen kunne lave? (Kaffe, cappuccino, 

latte machiatto og varm chokolade og te; flere beholdere betyder 

flere valg) 

➢ 1 beholder = kaffe 

➢ 2 beholdere = kaffe og mælk/kakao 

➢ 3 beholdere = kaffe, mælk og kakao 

➢ 4 beholdere = kaffe, mælk, kakao og sukker 

➢ Frisk mælk i kølebeholder eller køleskab 

3. Hvor mange personer skal kaffeautomaten kunne betjene? 

➢ 0-10 personer 

➢ 0-20 personer 

➢ Mere end 50 personer 

4. Hvordan skal automaten tilsluttes? 

➢ Direkte vand 

➢ Vandtank 

5. Hvor skal kaffeautomaten placeres? 

➢ På eksisterende bord/underskab 

➢ Underskab skal tilkøbes og passe til maskinen 

➢ Vi ønsker at få lavet individuel café løsning 
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Best.nr. 650.0001 20 

Best.nr. 650.0001 21 

Best.nr. 650.0001 22 

Best.nr. 650.0001 23 

Best.nr. 650.0001 05 

Best.nr. 650.0001 06 

Best.nr. 650.0001 24 Best.nr. 650.0001 02 

LEJ ELLER KØB 

- INKLUSIV FRI SERVICE 

 

Rhea BL eC 

Passer til 0-10 personer. 

Velegnet til  
Små og mellemstore 
virksomheder med et forbrug på 
20-100 kopper dagligt. 
 

 

 
Drikkeudvalg 

Kaffe, kaffe med mælk, espresso, 
café latte, cappuccino, latte 
machiatto, varm chokolade, 
chokolademælk, varmt vand, 
kandebryg* 

 
Model 

Espresso (hele bønner) eller Instant 
(pulverkaffe) med touchknapper. 
Vandtank eller vandtilslutning 
Fås med sorte og sølv sider på 
fronten. 

 

Animo OptiFresh 3 (Bean) 

Passer til 0-50 personer. 

Velegnet til  
Kontor, institutioner, klinik, 
læreværelse, skole, plejehjem, 
butik, café. 
20-200 kopper dagligt. 

 

 
Drikkeudvalg 

Kaffe, kaffe med mælk, espresso, 
café latte, cappuccino, latte 
machiatto, varm chokolade, 
chokolademælk, varmt vand, 
kandebryg* 

 
Model 

Friskbryg (formalet kaffe) eller 
med hele bønner (Bean) med 
touchskærm. 
Direkte vandtilslutning. 

 

LaRhea V+ Grande Premium 

Passer til 0-50 personer. 

Velegnet til  
Kontor, institutioner, klinik, 
læreværelse, skole, plejehjem, 
butik, café. 
20-200 kopper dagligt. 

 

 
Drikkeudvalg 

Kaffe, kaffe med mælk, espresso, 
café latte, cappuccino, latte 
machiatto, varm chokolade, 
chokolademælk, varmt vand, 
kandebryg* 

 
Model 

Espressomaskine med 
touchskærm. V+ teknologi. 
Direkte vandtilslutning. 
Mulighed for vandtank system i 
samme design. 

 

Animo OptiVend 32 TS 

Passer til 0-200 personer. 

Velegnet til  
Institutioner, kantine, hoteller og 
steder med 
spidsbelastningsperioder og et 
forbrug på  
20-400 kopper dagligt. 

 
Drikkeudvalg 

Kaffe, kaffe med mælk, espresso, 
café latte, cappuccino, latte 
machiatto, varm chokolade, 
chokolademælk, varmt vand, 
kandebryg. 

 
Model 

Lynhurtig instantmaskine, 5 
sekunder for en kop og 40 
sekunder for kande. 
Direkte vandtilslutning. 
Fås i sort, hvid og rød front. 

 

*) special kander 

  

https://kaffeklar.dk/vare/rhea-bl-ec-espresso/
https://kaffeklar.dk/vare/animo-optifresh-touch/
https://kaffeklar.dk/vare/larhea-v-grande-premium/
https://kaffeklar.dk/vare/animo-optivend-ts/
https://kaffeklar.dk/vare/rhea-bl-ec/
https://kaffeklar.dk/vare/animo-optifresh-bean-touch/
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Merrild Mocca 
Lang og nydelsesrig eftersmag. 
 
Merrild Mocca, mellemristet arabica bønner. 
Denne moccablanding balancerer på 
charmerende vis naturlige brasilianske sødme 
og et blidt strejf af syre og en ekstra aromatisk 
oplevelse af fine blomsteragtige nuancer. 
 
Den mest anvendte kaffe til almindelig sort 
kaffe og god i specialdrikke. 
 
Merrild Mocca er lavet af 100% Arabica 
bønner. 
 
Best.nr. 590.1179814 

 

 
 

Zoégas Skånerost 
Kraftig og velsmagende mørk ristet kaffe. 
 
Klassisk mørk ristet med kraftig smag og 
nuanceret friskhed med toner af lakridsrod, 
kakao og nødder. Lang eftersmag af modne 
bær. Kaffen har sin unikke karakter fra blandt 
andet brasilianske perlebønner, 
højlandsbønner Mellemamerika, suppleret 
med bønner fra Kenya. 
 
Perfekt til specialdrikke som cappuccino og 
latte machiatto. 
 
100% Arabica blanding. 
 
Best.nr. 590.12130892 

 

 
 
Black Coffee Roasters 
Organic 
Sød og frugtig smag. 
 
Dette er en velafbalanceret kaffe med en sød, 
nøddeagtig aroma og en blød syrlighed. En kaffe 
med noter af nødder, mild chokolade og citrus 
efterfulgt af karamel i eftersmagen. 
 
100% økologisk og mellemristet Arabica bønner 
primær fra Mexico. 
 
 
 
 

 
 
 Best.nr. RSL1610025 

  

  
 
Nestlé All Dairy 
100 % skummetmælkspulver. 
 
Uden tilsætningsstoffer. Pulveret 
fremstilles ved en unik tørringsmetode, 
der bevarer mælkens oprindelige smag 
og ernæring. 
 
Nestlé All Dairy Skimmed Milk har en 
rund og frisk mælkesmag og mindre end 
1% fedt. Det hurtigt opløste pulver er 
optimeret til brug i vending- og 
kaffeautomater og giver et lækkert 
mælkeskum til cremede kaffedrikke som 
cafè latte, cappuccino, café au lait og 
varm chokolade. 
 
Best.nr. 590.12324859 

 

https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/merrild-mocca-hele-bonner-1000-gr.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/kaffe-zoegas-professional-skanerost.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/black-coffee-helbonner-1-kg-23611.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/sukker-og-flode/nestle-all-dairy-skummetmaelkspulver.html


8 
 

 

 
 

D.E Classic Mocca 
Rund og fyldig 
 
D.E Classic Mocca er fremstillet af 100% 
Arabica-bønner og med den klassiske Douwe 
Egberts smag fra 1753. 
 
Mellemristet og filterformalet, klar til 
kaffemaskiner med filterbryg. Kan også 
anvendes i automater. 
 
Kaffen har en rund og fyldig smag med en 
behagelig aroma samt sødlig og let syrlig 
eftersmag. 
 
Best.nr. 590.5208 

 

 
 

BKI Blend 48 
Kraftig mørkristet 
 
Blend 48 er blandet af Robusta- og Arabica-
bønner fra udvalgte kaffeområder verden 
rundt. Kaffen er mørkristet. 
 
Smagsindtrykket er en god og kraftig kop 
kaffe. Bønnerne er ristet ekstramørke 
hvilket giver en meget kraftig og robust, 
men velsmagende kop kaffe. 
 
 
 
 
 
Best.nr. 590.4900 

 

 

  
 

Gevalia Økologisk 
Syrlig og let frugtig smag. 
 
Denne grønne kaffe består af 100% økologiske 
dyrkede Arabicabønner fra Peru. Bærrene får 
lov til at modne langsomt, inden de høstes 
nænsomt, hvilket giver en kaffe med en 
velafbalanceret og let frugtig smag og en herlig 
aroma. 
 
Kommer fra Rainforest Alliance-certificerede 
gårde og bærer EU’s kontrolmærke Økologisk 
jordbrug. 
 
Best.nr. 590.5600 04 

 

 
 

Cocoa Fantasy 15% 
Sød og cremet chokoladedrik. 
 
Cocoa Fantasy Hot Choc Powder er en blød, sød, 
cremet kakao med mild kakao smag. 
 
Kakaopulver til brug i vendingautomater eller 
enkelt kop. Røres op i 80°C varmt vand. 
 
Chokoladedrik med 15% kakaoindhold. 
UTZ certificeret. 
 

 
 
Best.nr. 590.5056 

 

https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/kaffe-jde-classic-mocca-500-gr-ps-16.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/kaffe-bki-roast-48-500-gr.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/kaffe-gevalia-okologisk-400-g.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kakao-te/kakao-1-kg-fantasy-blue.html
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Nescafé Gold de Luxe 
Elegant og velafbalanceret. 
 
Nescafé Gold de Luxe smagen har 
noter af modne røde æbler, lys 
chokolade, nougat og nødder. 
Mellemristet Arabica bønner. 
 
En elegant og velafbalanceret kaffe, 
som kan drikkes hver dag, morgen, 
middag og aften, år efter år. En 
sofistikeret, harmonisk og aromatisk 
kop kaffe, der er lige så god sort som 
med mælk. 
 
Best.nr. 590.5018 04 

 
 

 
 

D.E Original 
Delikat blød smag. 
 
Instant pulver kaffe med den klassiske originale 
Douwe Egbarts smag. Bønnerne er en blanding af 
Arabica og Robusta som er mellemristede, hvilket 
giver en rund kaffe med en delikat blød og ren 
smag. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Best.nr. S-26823 

 

 
 

Wonderful Choco Red 
Eksklusiv chokoladedrik på 14% 
 
Wonderful Choco Red chokolade er en 
chokoladedrik med 14% kakaoindhold. 
 
Dejlig blød og rund i smagen og fin balance 
mellem den bitre kakao og sukker. 
 
Særlig velegnet til automater, men kan også 
opløses i en varm kop vand. 
 
Best.nr. 590.5049 

 

 
 

Wonderful Choco Blue 
Mørk og kraftig chokoladedrik på 16% 
 
Wonderful Choco Blue chokolade er en 
chokoladedrik med 16% kakaoindhold. 
 
Wonderful Choco Blue chokolade har en rig og 
fyldig kakaosmag og højt kakaoindhold på 16%.  
 
Særlig velegnet til automater, men kan også 
opløses i en varm kop vand. 
 
Best.nr. 590.5049 25 

 

 

https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/instant-de-original.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kakao-te/chokolade-wonderful-choco-red-1000-gr.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kakao-te/chokoladedrik-wonderful-16-1-kg-10.html
https://konpap.dk/forfriskninger/drikkevarer/kaffe/nescafe-gold-de-luxe-250g.html
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NYD DEN 

BEDSTE KOP 
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Drik mere vand med en drikkevandskøler fra Kaffeklar 
I Danmark er vi så heldige at drikkevandet er noget af det reneste, som findes i verden. I 

nogle tilfælde sker det dog at vandboringer kan blive forurenet af sprøjtemidler (pesticider) 

og andre giftstoffer. Vandet kan dog også blive inficeret mellem vandværk og forbruger, samt 

i installationer i bygningen. Derfor monterer vi altid filtre til rensning af vandet før 

vandtilslutningen på drikkevandskøleren. 

 

Vi forhandler drikkevandskølere i god kvalitet og med lang levetid, det giver en god følelse 

og er bæredygtig for miljøet. 

Spar penge og investér i en permanent drikkevandsløsning enten som bordmodel, gulvmodel 

eller indbygget i underskab. Vores drikkevandskølere kan udlevere tempereret vand, iskoldt 

vand og isvand med brus / danskvand, alt vandet er filtreret og fri for skadelige stoffer. 

 

Alle vores løsninger er til direkte vandtilslutning. 

 
Vidste du at drikkevand i Danmark er renere end vand på flaske? 

Vandværkerne og myndighederne stiller høje krav til vores drikkevand med høje 

grænseværdier, for hvad der må være af skadelige stoffer i vandet. 

Vandværkerne kontrollere jævnligt vandet for mange forskellige indholdsstoffer som 

mineraler, metaller og skadelige affaldsstoffer. 

 

Vandet er op til 50 år undervejs, før det når grundvandet og den dybde, hvorfra 

vandværkerne henter drikkevandet op fra. På sin vej gennem jorden bindes nogle af 

nedbrydningsstofferne fra sprøjtegifte sig til vandmolekylerne og ender i grundvandet. 

Derfor monterer vi altid aktiv kulfilter på alle vandanlæg, således du trygt kan drikke 

forfriskende og iskoldt vand, når det passer dig. 
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HYDRAZON 
touch free 

AND NOW IT’S TIME 

FOR TOUCH FREE! 

1,5 CM 

AFSTAND 
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Best.nr. 650.0002 01 

Best.nr. 650.0002 04 

 

 

Husk Co2 kit og flaske. 

Best.nr. 650.0002 10 

Best.nr. 650.0002 11 

 

 

Husk Co2 kit og flaske. 

Best.nr. ZWSpark40i 

 

Leveres med éngangs 

Co2 flaske. 

 

Kan ændres til 

pantflaske. 

Best.nr. 650.0002 05 

Best.nr. 650.0002 06 

eller 

Best.nr. 650.0002 07 

 

Husk Co2 kit og flaske. 

 

LEJ ELLER KØB 

- INKLUSIV SERVICE 

 

Hydrazon Touch Free 

Kapacitet 15 liter I timen. 

Velegnet til  
Institutioner, klinik, 
behandlingssteder, venterum, 
kontor, reception. 

 
 

 
Egenskaber 

Gulvmodel med berøringsfri 
betjening. Filtreret vand i flere 
udgaver; tempereret, isvand og 
med brus. Til glas og kande. 

 
Model 

Hydrazon Touch Free 15 
Hydrazon Touch Free 15 Fizz (Co2) 
 
For Fizz modeler skal der monteres 
Co2 kit og Co2 flaske. 

 

Piccola 15 

Kapacitet 15 liter i timen. 

Velegnet til  
Kontor, institutioner, klinik, 
læreværelse, skole, plejehjem, 
butik. 
 

 

 
Egenskaber 

Fiks bordmodel med stor 
kapacitet. Filtreret vand i flere 
udgaver; tempereret, isvand og 
med brus. Til glas og kande. 

 
Model 

Piccola 15 
Piccola 15 Fizz (Co2) 

 
For Fizz modeler skal der 
monteres Co2 kit og Co2 flaske. 

 

Sparkling 40i Tap 3 

Kapacitet 40 liter i timen. 

Velegnet til  
Kontor, institutioner, klinik, 
læreværelse, skole, plejehjem, 
butik, køkkener. 
 
 

 
Egenskaber 

Elektronisk taphane med 3 
funktioner; tempereret vand, 
isvand og isvand med brus. 
Monteres i bordplade eller vask. 

 
Model 

Sparkling 40i Tap 3 

 

Blusoda C2 A 

Kapacitet 45 liter i timen. 

Velegnet til  
Institutioner, kantine, hoteller, 
restauranter og steder med 
spidsbelastningsperioder. 
 
 

 
Egenskaber 

Dobbelt tap hane med 
henholdsvis isvand og isvand med 
brus. Ideel til f.eks. restauranter 
der ønsker at servere deres eget 
filtreret vand. 

Model 
Blusoda Box + C2 A 
 

 

  

https://kaffeklar.dk/vare/hydrazon/
https://kaffeklar.dk/vare/piccola/
https://kaffeklar.dk/vare/sparkling-17i-tap-3/
https://kaffeklar.dk/vare/blusoda-c2-a/
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Bæredygtigt 

Det er vigtig for os at maskinerne virker i mange år, er produceret med tanke på at 

skåne miljøet og kan genanvendes efter dets levetid. 

 

Vores leverandøre i EU bestræber sig på at anvende mindre energi i produktionen og 

designe vandkølerne med de mest genanvendelige materialer som muligt. 

 

Frem for alt er kølemidlet i drikkevandskølerne det miljøvenlige og naturlige gas R290 

og R600, som ikke har nogen indflydelse på den globale opvarmning. Samtidig opnås 

en energibesparelse på 15% og en endnu bedre køling. 

 

 

 

 

 

Bare ved at vælge at bruge en drikkevandskøler til 

strømforsyning, bidrager du til at eliminere den økonomiske 

indvirkning (produktion, transport og bortskaffelse), som 

flaskevand har på miljøet og den enorme miljøpåvirkning, de 

har på hele planeten (CO2-udledning og ikke biologisk 

nedbrydeligt plastik). 

 

Desuden anvender vi Co2 flasker med pant, som kan 

genopfyldes igen og igen gennem mange år. 
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TILBEHØR 

- UNDERSKABE 

 

Unibase 81 

Passer til  
Alle automater og især 
Rheavendors serier. 
 

 

 
Egenskaber 

Lakeret stålkabinet med matsort 
topplade i lakeret MDF. 
Stor areal i skabet med indbygget 
hylde med plads til tilbehør og 
kalkfilter. 

 
Dimensioner 

H x B x D 
Fås i sølv og sort. 
 
Best.nr. 650.0001 26 + 
Best.nr. 650.0001 27 

 

Wood of Art Single 

Passer til  
Alle automater med en bredde på 
maks. 50 cm. 
 
 

 
Egenskaber 

Snedker udført underskab i 
lakeret egetræsfinér. Med 
indbygget affaldslåge og med 
flytbar hylde samt plads til 
kalkfilter. 

 
Dimensioner 

H90 x B50 x D60 cm 
Fås i natur og røgfarvet. 
 
Best.nr. 650.0010 01 
Best.nr. 650.0010 02 

 

 

Wood of Art Dobbelt 

Passer til  
Alle automater og passer ind i 
ethvert kontormiljø. 
 
 

 
Egenskaber 

Snedker udført underskab i 
lakeret egetræsfinér. Med 
indbygget affaldslåge og med 
flytbar hylde samt plads til 
kalkfilter. 
Der kan med fordel indbygges 
drikkevandskøler i skabet. 

 
Dimensioner 

H90 x B100 x D60 cm 
Fås i natur og røgfarvet. 
 
Best.nr. 650.0010 03 
Best.nr. 650.0010 04 

 

 

https://kaffeklar.dk/vare/wood-of-art-underskab-single/
https://kaffeklar.dk/vare/wood-of-art-underskab-dobbelt/
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Serviceaftale med alt inklusiv 

Kaffeklar tilbyder naturligvis også serviceaftaler til jeres nye kaffeautomat og drikkevandskøler. Hos Kaffeklar tænker vi på din økonomi og 

omkostninger på din automat. Vi anbefaler altid at du tegner en fulddækkende serviceaftale på din kaffeautomat og drikkevandskøler, i 

servicen er alle reservedele inkluderet, kørsel og teknikerløn. 

 

I serviceaftalen er der også filterskift inkluderet. Du er dermed sikret at filtret til din automat skiftes 

i tide, så der ikke kommer kalk og urenheder i opstrømsapparatet, vandtank og ventiler med mere 

som kan være skadelig og ødelæggende for maskinen. 

 

Vi tilbyder også rengøringsabonnement til virksomheder som ønsker at deres kaffeautomat 

fungerer optimalt hver dag. Rengøringen omfatter adskillelse af automatens vitale dele, som har 

berøring med ingredienserne og rengøring af disse. Vi samler automaten korrekt igen og afslutter 

besøget med test af maskinen. Det giver kunden tryghed og fejl minimeres betydeligt. 

 

 

 

Serviceaftale 

Tilkøb en serviceaftale til din nye automat. 
Med en serviceaftale er du sikret mod uforudsete 
udgifter til eksempelvis reperationer og nedbrud. 

 

Rengøringsabonnement 

Hvem gør jeres kaffeautomat ren i firmaet? 
Vil I have en grundig rengøring af automaten, tilbyder vi 

et abonnement efter dine ønsker. 
Vi adskiller og samler automaten korrekt igen og 

afprøver om alt fungere som det skal. 

 

Hygiejne og desinficering 

Vi tilbyder hygiejnetjek og rensning / desinficering af 
drikkevandskølere. Alle slanger og rør renses med 

desinficerende rengøringsmiddel beregnet til 
vandkølere. Aktivt kulfiter kan monteres og udskiftes 

årligt. 

 

Support 

Når du har en serviceaftale hos Kaffeklar, garanterer vi 
hurtig udrykning når uheldet er ude. Vi ved nemlig hvor 

vigtig det er at kunne få den første kop på dagen, i 
pausen og hen på eftermiddagen. 
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