




üSchiellerup/Meny Kaffe variant
üMinimums levering 3 kasser.
üIngen investering, nedenstående kaffemaskine stilles til rådighed
üVi klarer alt service.
üIngen reparationsomkostninger
üIngen kaffespild (Dosseringsposer)

Bonamat Novo 2
Kapacitet i timen: 18 liter, ca. 144 kopper
Forråd: 3,6
Bryggetid: 1 kolbe - 5 min
Effekt: 2210W/230V
Højde: 62 cm
Bredde: 21 cm
Dybde: 34 cm
Farve: Metalic/sort 

Kopløsning: 









• Professionel leverandør – Meny Kaffe er professionel
leverandør af kvalitets kaffe og har et stort udvalg af
kaffemaskiner til virksomheder, restauranter og institutioner. 

• Personlig kaffeservice – Meny Kaffe lever af at give 
kunderne en hjertelig, personlig, venlig og effektiv service på
alle niveauer i virksomheden og har den glæde at have 
mange tilfredse kunder, som har været kunder i mange år. 
Dette, grundet den personlige og venlige betjening - både
ved bestilling, forespørgsler, service og levering.

• Rådgivning – Meny Kaffe sætter en stor ære i at bruge
deres dybdegående viden om kaffe til at rådgive kunderne til
den absolut bedste kaffeløsning.

• Effektiv levering – inden for blot 12 timer fra kundens
bestilling leveres kaffen og ringer kunden inden kl. 09:00, 
kan vi endda ofte levere samme dag. Dag til dag levering og
på anviste plads. 



• Bredt sortiment – Meny Kaffe har et af de bredeste
sortimenter af kaffeblandinger, kaffemaskiner, 
friskbrygautomater, espressomaskiner, the og chokolader
på markedet.
Vi har således adgang til alle Pickwick-Lipton og Fredsted
tevarianter på cateringmarkedet.
Ligesom vi er leveringsdygtige I alle JDE, Peter Larsen og
naturligvis vore egne, specielt udviklede specialkaffer.
Vi har mulighed for at levere alt ligefra engangsemballage
til rengøringsmidler mm. I vort sortiment er 2500 
varenumre. 

• Teknisk Service – Meny Kaffe tilbyder en responstid på
max 10 arbejdstimer.



Vi tilbyder automatisk levering:
I intervaller, aftalt med vore kunder kommer vi, gennemgår 
deres lager og fylder op.
Det eneste du mærker, er at vi lige skal have en autograf på 
leveringssedlen inden vi kører igen.
Faktura kommer dagen efter.

Hvor mange medarbejdere har du ansat til, at bestille kaffe??

•Rengøringsservice – Vi tilbyder dig en rengøringsaftale 
på din kaffemaskine i aftalte intervaller. Så kan dine 
medarbejdere koncentrere sig om de opgaver de er ansat 
til og ikke, at rengøre kaffeautomater.

Hvor mange medarbejdere har du ansat til, at rengøre 
kaffemaskinen??
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