


Våra maskinlösningar

• 1 kvarn & 1 bönbehållare 
• 3 ingrediensbehållare 
• LED-paneler (valbara färger) 
•	Integrerat	vattenfilter	
• För arbetsplatsen
• Välj till kylt och kolsyrat vatten

• 1 kvarn & 1 bönbehållare 
• 2 ingrediensbehållare 
• Intuitiv pekskärm
• Kompakt design
• Passar perfekt i pentryn, små kontor
 och väntrum

• Elegant Professional-kaffemaskin
• Mjölkskummare
• Cooler för färskmjölk som tillval
• Vattentank 3 liter
• TFT display
• För det mindre kontoret/receptionen

Sego 12 WE8CQube EVO MF13

Tillsammans skräddarsyr vi kaffelösningen för just ert behov.  
Vårt sortiment spänner från den professionella färskbryggsmaskinen till bryggaren i lunchrummet. 

Med Carepa Coffee blir det både enkelt och kostnadseffektivt! 

Bonamat Mondo 2

Coffee Queen Mega Gold M



Kaffet
Vi vill att varje kopp som serveras alltid är fyllig och smakrik, 

oavsett vilken tillagningsmetod du använder och oavsett om du serverar stora eller små volymer.

ZOÉGAS Professional Mollbergs Blandning

ZOÉGAS Professional Eco Coffee

ZOÉGAS Professional Skånerost

ZOÉGAS Professional Kahawa

Rainforest Alliance 
är en oberoende 
organisation och 

märkning som arbetar för 
att bevara den biologiska 
mångfalden och för att 
skapa hållbara försörjnings-
möjligheter för kaffeodlare.

Coffee By 
Women skapar 
tusentals nya 

kvinnliga entreprenörer 
inom kaffeodling. Utbild-
ningarna ökar kraftigt an-
talet kvinnliga kaffeodlare 
med ledande befattningar.

4C be-
vakar allt 
från skä-
liga löner 

för kaffeproducenter till 
miljöskydd och säker-
ställande av mänskliga 
rättigheter.



Service & Support
Med egna tekniker säkerställer vi en problemfri vardag. 010-455 08 00

Daglig 
service

Hygien-
besök

Support

Med en enkel knapp-
tryckning sköter ni den 
dagliga rengöringen av 
maskinen.

En gång per månad 
genomför vi ett 
hygienbesök för att 
säkerställa maskinens 
funktion och kvalité. 

Vid driftsstörningar 
garanterar vi en instäl-
lelsetid på max 8 tim-
mar (kontorstid).



Tillbehör
Nedan är ett axplock av våra många tillbehör. Vi letar ständigt efter nya hållbara alternativ. 

Mjölk & socker SmaksättningIngredienser

Te Kakor & godis Kylda drycker

Muggar Servetter Maskintillbehör



 010-455 08 00           www.carepa.se
Carepa AB   Produktionsvägen 11   262 96 Ängelholm


