


EASY

Med CP20 EASY kan du nyde lækre
kaffespecialiteter, hvor du vil.

LET 
FLEKSIBEL 
BRILLIANT 
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BRILLIANT
Kraftfuld keramisk kværn og ekstra stor  
brygger giver aromatisk kaffekvalitet til 
ren nydelse. 
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INTUITIV BETJENING 

LET
Takket være kompakte 
dimensioner og flersproget 
visning bare sæt det op og 
nyd perfekt kaffe med det 
samme. 

FLEKSIBEL
Leverer individuelle varme drikkespecialiteter. 

Størrelse og forberedelseskomponenter
kan justeres individuelt før og under forberedelsen. 



BRUGERVENLIG 
Intuitiv brugergrænseflade med 
guidet OneTouch-rengøring for 
minimal indsats. 

FLEKSIBEL*

Bekvem tilberedning af varme 
drikkevarer; Kaffemængde og styrke 
kan justeres individuelt før og endda 
under forberedelsen. 

HØJDEJUSTERBAR
Drikkeudgangen kan 
justeres fleksibelt til 
enhver kopstørrelse. ENKEL PLEJE 

Overflade i elegant mat til hurtig  
og nem rengøring. 

HØJ OPLØSNING 
Strålende 7,1-tommer 

berøringsskærm med en 
individuel pauseskærm som 

en effektiv Eyecatcher.

HURTIG 
Dobbeltudløb til  
praktisk forberedelse  
af to kopper.

HØJDEPUNKTERNE
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PRAKTISK
Separat varmtvandstud  
for perfekt te-nydelse.
 

KRAFTIG
Udstyret med en stor  

21 g brygger for  
maksimal nydelse. 

ALSIDIG *
En bønne- og en instant-
beholder til et individuelt 

udvalg af drikkevarer.

MOBIL 
Intern vandtank og grumsebe-
holder til lynhurtig idriftsættel-

se hvor som helst. 

ROBUST
Dryppebakkegitter i rust-

frit stål af høj kvalitet.

INDIVIDUEL*

Den keramiske kværn af 
høj kvalitet leverer et  
førsteklasses udvalg af smag. 

MASKINLINJE

* 
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HYGIEJNISK PERFEKT

HYGIENISK SIKKER OG KOMFORTABEL 
Regelmæssig selvskylning under brugen hjælper med at sikre, 
at drikken er steril og reducerer den potentielle virulens blandt 
kolleger. 

ONETOUCH RENGØRING 
Maksimal komfort takket være enkel OneTouch-rengøring, 
så du kan koncentrere dig fuldt ud om nydelsen i hverdagen. 

KONTAKTLØS BETALING 
Kontaktløse betalingsmuligheder, såsom coffee key, for maksi-
mal hygiejne. 

PRODUKTLEVERINGER 
Takket være Smart Delivery kan du modtage alle de påfyld-
ningsprodukter, du ønsker, kontaktfri og gratis og leveret til din 
virksomhed uden yderligere indsats. 
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VORES SPECIALITETER 

PERFEKT NYDELSE

Vi tilbyder dig en række drikkevarer i gastro- 
kvalitet til alle aspekter af kaffe, kakao og te-nydelse. 

Her er noget for enhver smag.
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Denne side viser valgfri drinks med vanilje.

DRIKKESPECIALITETER 11



FULD  
FORPLEJNING

EGEN PRODUKTLINJE

Hos coffee perfect har vi udviklet tre hus-
mærker sammen med kendte roastere, der 
imødekommer de højeste krav: premium, 

greenline og comfort.

INGEN PRODUKTBINDING

Beslut selv, hvad du skal fylde din  
fuldautomatiske kaffemaskine med. 

Køb i vores webshop eller i det  
ønskede supermarked.

BÆREDYGTIGHED

Vores greenline økologiske og fairtrade  
produkter til et bedre miljø. På den måde kan  

du beskytte miljøet, støtte kaffebønder og  
nyde din yndlingskaffe på samme tid.
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COFFEE NO. 3 gentle and unique

COFFEE NO. 5 rich and strong

ESPRESSO NO. 9 strong and aromatic

TOPPING NO. 2 smooth and creamy

MILK POWDER NO. 4 soft and light

TOPPING NO. 6 lactose free

CHOCO NO. 8 sweet and tasty

VANILLA MILK NO. 16 sweet and delicate

PRODUKTER 

FULDSTÆNDIGT SORTIMENT AF PRODUKTER 
TIL HØJESTE KVALITETSKRAV

Vores premium-linje tilbyder dig påfyldningsproduk-
ter af høj kvalitet og lader intet tilbage at ønske med 
hensyn til smag og variation: Vores bønnemix fås i 

forskellige styrker, og fans af kakao og mælkespecia-
liteter vil glæde sig over de forskellige påfyldninger.
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PERFEKT TILPASSET TIL ALLE ENHEDER OG  
SÆRLIGT ATTRAKTIV I PRIS

Vores comfort produktlinje tilbyder den bedste kvalitet til 
en rimelig pris. Vælg mellem hele bønner og malet kaffe i 
forskellige styrker. Sortimentet af smag spænder fra mild 

kaffe og stærk espresso til en all-round kaffe.
 

CASINO GUSTO Ground Beans 

GUSTO CLASSICO Ground Beans

SCHÜMLI SUAVE Whole Beans

SCHÜMLI VIVIENTE  Whole Beans (500 g) 

GRANO UNIVERSALE Whole Beans 

GRANO DE ESPRESSO Whole Beans
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PRODUKTER 

COFFEE natural and aromatic 

ESPRESSO strong and expressive

MILK POWDER soft and creamy

CHOCO sweet and natural

AROMATISK KAFFENYDELSE FRA  
BÆREDYGTIGE LANDBRUG

greenline indeholder påfyldningsprodukter af 
høj kvalitet fra bæredygtig dyrkning. Udover det 
organiske segl, som alle produkter har, er kakao, 

kaffe og espresso også Fairtrade-certificeret.
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KUNDENURTEIL:
HERAUSRAGEND

(TOP 20% branchen-
übergreifend)

KUNDEN-
SERVICE

dt
gv
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e

DEUTSCHER

B2B
AWARD
2020/21

90 %
AF ALLE SAGER LØSER VI 

ALLEREDE SAMME DAG SOM 
VI MODTAGER DEM

VORES SERVICE
INDIVIDUEL OG PÅLIDELIG

HEAD OF  
TECHNICAL SUPPORT 
Nina
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PÅLIDELIG SERVICE  
PÅ STEDET

Vores teknikere i marken arbejder udelukkende 
for coffee perfect og er meget fortrolige med 

vores maskiner. De kender hver maskine ud og 
ind og har reservedele ved hånden.

PÅLIDELIG 
TILGÆNGELIGHED

Ved coffee perfect ringer du direkte til din 
kontaktperson i servicecentret eller din  

tekniker på stedet. Du har en erfaren medar-
bejder i telefonen.

SERVICE

TECHNICAL 
SUPPORT

Tobias
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KUNDENURTEIL:
HERAUSRAGEND

(TOP 20% branchen-
übergreifend)

KUNDEN-
ZUFRIEDENHEIT

dt
gv

.d
e

DEUTSCHER

B2B
AWARD
2020/21

100
TEKNIKERE KLAR  

I FELTEN

MERE END

30
VARME OG

KOLDE DRIKKE

EXECUTIVE BOARD
Dr. Heiko Kroll 
Dr. Marc Beimforde
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ERFARING

1998
GRUNDLAGT I  
OSNABRÜCK

MERE END

20.000
TILFREDSE 

KUNDER

12
ØKOLOGISKE  

OG FAIRTRADE 
PRODUKTER

OVER

300
MEDARBEJDERE

OVER

80
PRODUKTER I  

PREMIUM- 
SORTIMENT

ERFARING 

coffee perfect er en af   de førende udbydere af  
professionelle kaffemaskiner og vanddispensere  

i Tyskland, Østrig og Danmark. Al information  
om vores firma, ØKOLOGISKE OG FAIRTRADE  

PRODUKTER, velgørenhed kan findes på  
vores hjemmeside: www.coffee-perfect.dk
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DIVERSE UDSTYR

Uanset om det er med et friskmælksmodul, en 
kopvarmer eller et betalingssystem – din fuldauto-
matiske kaffemaskine kan også valgfrit suppleres 
og konfigureres individuelt på den tekniske side.

BETALINGSSYSTEMER TIL KONTANTER

Dimensioner (B x H x D) 150 x 540 x 300 mm

Øvrig Information Betalingssystem for mønter, regninger  
eller skift retur

BETALINGSSYSTEMER TIL COFFEE KEY

Dimensioner (B x H x D) 150 x 540 x 300 mm

Øvrig Information kontantfri betaling (Coffee Key)

TEKNISKE  
DATA 

CP20 EASY – DEN UNIVERSELLE

Mål (B x H x D) 340 x 620 x 545 mm

Vægt 25,5 kg

Elektriske data 220 – 240 V, 50 – 60 Hz,  
2700 – 3100 W

Forberedelseskompo-
nenter

keramisk kværn, 21 g brygger, 
mikser, Drikkevarer kan indstilles 
individuelt 

Produktbeholdere 1 bønne- og 1 instantbeholdere

Udstyr 7,1" berøringsskærm, separat 
varmtvandsudløb, flersproget, 
dobbeltudløb, opt. Smart  
Delivery, vandtilslutning, 
strømbesparelse, LED-belys-
ning, 4 l vandtank 

Valgfrit Friskmælksmodul

BÆGERDISPENSER

Dimensioner (B x H x D) 150 x 525 x 400 mm

Vægt 10 kg

Øvrig Information til at opbevare to go kopper,  
kapacitet fra 40 – 60 kopper, op til 70 låg

KOPVARMER

Dimensioner (B x H x D) 230 x 420 x 455 mm

Vægt 11 kg

Øvrig Information 3 separat opvarmede niveauer, rustfrit  
stål låg til underkopper, rustfrit stål 18/9,
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 105 W



DATA OG TILBEHØR

TILBEHØR
COFFEE PERFECT PORTIONSARTIKLER
Organiske rørsukkerstifter, kaffecreme og lækre kager. 
Til cateringbehov, som et supplement til kaffe eller bare 
ind imellem.

COFFEE TO-GO KOPPER
Til cateringbehov kan du bestille coffee to-go kopper 
og låg i forskellige størrelser samt vand- og automat-
bægre fra os.

PORCELÆN
Hvad ville kaffe, kakao eller te være uden det nødven-
dige tilbehør? Vi tilbyder også krus, glas og skeer i 
vores webshop.

COFFEE PERFECT RENGØRINGSMIDDEL
For optimal pleje af vores maskiner tilbyder vi dig det 
rigtige plejetilbehør i vores webshop – selvfølgelig i 
den sædvanlige høje Coffee Perfect kvalitet.

COFFEE PERFECT KAMPAGNEARTIKLER TIL  
FORHANDLERE
Selvfølgelig tilbyder vi dig også det perfekte reklame-
materiale til at øge salget af dine kaffespecialiteter. 
Counter-displays og plakater samt klistermærker, 
displays og loyalitetskort.

Du kan finde flere oplysninger i vores webshop
WWW.COFFEE-PERFECT.DK/WEBSHOP/

UNDERSKAB SIDE 330ER 

Dimensioner (B x H x D) 330 x 919 x 609 mm

Vægt 27 kg

Øvrig Information Farve sort, rullesæt mod et ekstra gebyr
kan kombineres individuelt med  
underskabet maks bredde er 1830 mm

UNDERSKAB MAIN 630ER 

Dimensioner (B x H x D) 630 x 919 x 609 mm

Vægt 41 kg

Øvrig Information Farve sort, rullesæt mod et ekstra gebyr
kan kombineres individuelt med  
underskabet maks bredde er 1830 mm

FRISKMÆLKSMODUL PREMIUM 4L

Dimensioner (B x H x D) 251 x 330 x 460 mm

Vægt 12 kg

Øvrig Information Kapacitet på 4 l, < 70 dB (A), 5 ° C – 32 ° C,
Information inklusiv teknologi,  
230 V, 50 Hz, 1200 W, 
Køler 220 – 240 V, 50 Hz

FRISKMÆLKSMODUL COMFORT 1L

Dimensioner (B x H x D) 150 x 315 x 270 mm

Vægt 2,6 kg

Øvrig Information Kapacitet på 1 l, < 70 dB (A), 5 °C – 32 °C,
Information inklusiv teknologi,  
230 V, 50 Hz, 1200 W
Køler 230 V, 50 Hz, 23 W
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VORES HØJDE-
PUNKTER 

INGEN PRODUKTBINDING
Uanset om det er egne mærker eller 
tredjepartsprodukter – alt er muligt.

PERFEKT NYDELSE
Vi tilbyder dig en række forskellige 
drikkevarer i gastronomisk kvalitet.

INTUITIV BETJENING
Teknisk innovativ, smukt design, fuld 
konfigurerbar, og tilpasningsmulig.

SENESTE TEKNOLOGI
Betjening via bluetooth eller automatisk 
rengøring samt LED-farveindstillinger.

HYGIEJNISK PERFEKT
Rengøring med et tryk på en knap,  
automatisk skylning, vedligeholdelse.



HØJDEPUNKTER

DU BESTEMMER 

FLEKSIBLE SERVICEPAKKER
Du kan selv vælge, om du vil have en medfølgende
servicepakke – vi tilbyder alt lige fra en komplet  
allroundpakke til en simpel enkelstående afregning.

FLEKSIBLE STØRRELSER
Hvis dine behov ændrer sig, tilpasser vi maskinens 
størrelse.

FLEKSIBELT PRODUKTVALG
Simpelt med telemetrikontrolleret bestilling eller i 
supermarkedet rundt om hjørnet.

MAKSIMAL FLEKSIBILITET
Du har i alle seks måneder mulighed for at tilpasse  
vores aftale efter dine behov.

FLEKSIBLE AFTALEMODELLER
Koppris eller månedlig fast pris: valget er dit.

ERFARING
Takket være mange års erfaring, matcher vores  
maskiner perfekt og tager enhver udfordring på sig.

DIVERSE UDSTYR
Uanset om det er med et friskmælksmodul, kon-
tantløst betalingssystem eller andet tilbehør – du kan 
udstyre din maskine perfekt og individuelt.

SERVICE PÅ STEDET
Den typiske afsendelse eller "venter på reservedele" 
elimineres fuldstændigt.

TILGENGÆNGELIGHED
Du kan altid nå erfarne medarbejdere via den
gratis tekniske hotline for hurtig hjælp.

BÆREDYGTIGHED
Med vores økologiske- og fairtradeprodukter kan 
du beskytte miljøet, støtte kaffebønder og nyde din 
yndlingskaffe på samme tid.
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COFFEE PERFECT DK
IS A MEMBER OF CP DENMARK A/S
Birk Centerpark 40 | 7400 Herning | Denmark
+45 78 79 31 08 | info@coffee-perfect.dk
www.coffee-perfect.dk 

COFFEE PERFECT DE
IS A MEMBER COFFEE PERFECT GMBH 
Netter Platz 1 | 49090 Osnabrück | Germany
+49 (0)541 76013-0 | info@coffee-perfect.de
www.coffee-perfect.de 

COFFEE PERFECT AT
IS A MEMBER OF CP AUSTRIA GMBH 
Grabenweg 67 b | 6020 Innsbruck | Austria
+43 (0)512 214-081 | info@coffee-perfect.at
www.coffee-perfect.at P-
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