
J UST PERFECT



OVER 
REDBEANS

Redbeans staat voor passie, design en kwaliteit. Wij 
volgen niet de gebaande paden, maar willen onze nek 
uitsteken en iets bijzonders neerzetten. Waar anderen 
stoppen, gaan we bij Redbeans juist verder.

Bij de oprichting van Redbeans in 2007 wilden wij 
iets neerzetten dat er nog niet was: koffie en een 
koffiemachine die voor elkaar gemaakt zijn. Om deze 
droom te realiseren, hebben wij zelf een machine moeten 
ontwerpen. Vervolgens hebben wij speciaal voor onze 
machines koffies gemelangeerd en gebrand.

Onze Beanmachine en onze koffies horen bij elkaar, zo 
kunnen wij jou echt laten ervaren hoe koffie moet smaken. 

Bij Redbeans komen al onze ervaringen en ambities bij 
elkaar, dat zie je en dat proef je. Hier begint een nieuwe 
beleving.

REDBEANS, JUST PERFECT



De koffiemachines van Redbeans staan voor 
design, het samensmelten van luxe materialen 
en kwaliteit. De Beanmachines zijn gestript van 
alles wat overbodig is en voorzien enkel in de 
essentiële functies. 

Ieder detail van een Beanmachine is ontworpen 
om zo functioneel en mooi mogelijk te zijn. 
Een voorbeeld daarvan is de bekertreef: deze 
is geheel in de stijl van de machine ontworpen. 
De compromisloze vormgeving laat de machine 
opgaan in iedere omgeving, of juist eruit springen 
als je wenst.

INGETOGEN
LUXE



De Beanmachine is gemaakt van 
geanodiseerd aluminium. Alle 
uitsparingen en openingen zijn zorgvuldig 
gepositioneerd en met een laser 
uitgesneden. Het anodiseringsproces 
beschermt het aluminium tegen krassen, 
corrosie en is de perfecte ondergrond 
voor de uiteindelijke laklaag.

ALUMINIUM
GRID



PRACHTIG
VANUIT
IEDERE
HOEK

De Beanmachines zijn ontworpen als 
een prachtig meubel, van zorgvuldig 
geselecteerde materialen en met een 
groot oog voor details. De dagen dat je de 
koffiemachine liever verstopte in een hokje 
zijn voorbij. Waar je de Beanmachine ook 
plaatst, het is altijd een eyecatcher.



HAVE IT
YOUR WAY
Kies elke koffievariant die u maar wilt 
met de fraaie aluminium toetsen. 
Ongeacht de koffiekeuze, met een 
Beanmachine geniet iedereen van een 
heerlijke kop koffie.



H A P P Y  AT  WO R K  W I T H 
YO U R  FAV O R I T E  C O F F E E



BEANMACHINE
LARGE

BEANMACHINE
XL

• IDEAAL VANAF 10 MEDEWERKERS

• UURCAPACITEIT: 80 KOPPEN KOFFIE

•  MAKKELIJK TE BEDIENEN DANKZIJ  

8 KEUZEKNOPPEN

• AUTOMATISCHE SPOELPROGRAMMA’S

GOED OM TE WETEN

• IDEAAL VANAF 20 MEDEWERKERS

• UURCAPACITEIT: 150 KOPPEN KOFFIE

•  MAKKELIJK TE BEDIENEN DANKZIJ  

8 KEUZEKNOPPEN

• AUTOMATISCHE SPOELPROGRAMMA’S

•  DUBBELE UITLOOP VOOR HET BEREIDEN  

VAN TWEE KOPJES TEGELIJK

• BETAALSYSTEMEN MOGELIJK

GOED OM TE WETEN





HANDPICKED 
Bij Redbeans kiezen we voor kwaliteit. Daarom 
gebruiken wij alleen de rijpe rode koffiebessen. 
Om alleen de juiste bessen te sorteren, worden 
deze allemaal met de hand geplukt. 

SLOWROAST
Onze passie voor koffie vind je goed terug in 
het branden van de koffie. Hierbij draait alles 
om focus en precisie. Het branden van de 
koffieboon beïnvloedt de smaak, geur, kleur en 
het vochtgehalte. Bij Redbeans branden we de 
koffie minimaal 14 minuten. Alleen bij slow roast 
krijgen de bonen voldoende tijd om de lekker-
ste smaak te creëren.  
Wij beoordelen iedere levering en iedere oogst 
even kritisch, want geen levering is hetzelfde. 

SUSTAINABLE
Door onze inkoopactiviteiten zijn wij verbonden 
met boeren in verschillende landen.  
Redbeans wil graag een positieve bijdrage 
leveren aan deze boeren. Daarom kopen wij de 
koffiebonen rechtstreek in bij organisaties van 
kleine boeren, direct trade. Hierdoor creëren wij 
niet alleen werkgelegenheid, maar verbeteren 
we ook de vooruitzichten op de lange termijn 
voor deze gemeenschappen. Daarom betrekken 
wij enkel koffie van boeren die gecertificeerd 
zijn volgens Fair Trade, UTZ en SKAL. 

Fair Trade koffie kopen wij in volgens de 
handelsvoorwaarden van Fair Trade. Er wordt 
onder meer een minimumprijs gegarandeerd 
aan de boeren. Daarnaast krijgen de boeren ook 
kansen om zich verder te ontwikkelen, doordat 
zij een extra premie krijgen en gedeeltelijk al 
vooruitbetaald worden. Label: Green

SLOWROAST & HANDPICKED 
COFFEE
Bij Redbeans hebben wij verschillende soorten koffie, allemaal met hun eigen verhaal. Voor iedere 
soort gebruiken we koffiebonen uit verschillende landen. 
De smaak van de koffie wordt voor een groot deel bepaald door de condities en de regio waarin 
de koffiestruik groeit. Iedere regio heeft unieke eigenschappen, waaronder de temperatuur van de 
bodem, de hoogte van de koffieplantage en de hoeveelheid regen en zon – die factoren bepalen 
uiteindelijk de smaak.

Het kenmerk UTZ staat voor duurzame landbouw 
en betere kansen voor de boeren, hun families 
en onze planeet. De koffieboeren leren betere 
landbouwmethodes, waardoor de kwaliteit van de 
koffiebonen verbetert en het inkomen uiteindelijk 
toeneemt. Label: Bronze

Met de certificering SKAL laten wij zien dat onze 
koffiebonen biologisch worden geteeld. Dat is 
beter voor de grond, de omgeving én voor de 
boon. Pesticiden, kunstmest en andere chemische 
middelen worden niet gebruikt bij biologische 
teelt. Label: Gold, Blue, Green



Romige en krachtige koffie met een volle 

body en een zoete smaak van rood fruit en 

chocolade met een intense lange afdronk. 

Deze topkoffie heeft zijn bijzondere smaak 

mede te danken aan het gebruik van zeer ver-

fijnde arabica bonen uit Ethiopië. De bonen 

voor deze melange komen uit Zuid-Amerika 

en Afrika, waarvan Ethiopië de basis is.

Ethiopië arabica

Body: Vol

Aciditeit: Laag

Bonen variëteit: Djimma

Hoogte: 1200 tot 1600 m

Proces: Gewassen en ongewassen

Certificatie: Organic

Brandproces: Slowroast

GOLD
LABEL

Met deze koffie kom je de dag goed 

door. De milde tonen van cacao en een 

mooie volle crema: een koffie de hele 

dag gedronken kan worden. De bonen 

voor deze melange komen uit Midden- 

en Zuid-Amerika, waarvan Brazilië de 

basis is.

Brasil arabica

Body: Medium

Aciditeit: Laag

Bonen variëteit: Catual

Hoogte: tot 1200 m

Proces: Gewassen 

Certificatie: UTZ

Brandproces: Slowroast

BRONZE 
LABEL



Stevige koffie met zoete tonen van fruit 

en cacao en toch een milde body en 

afdronk.

De bonen voor deze melange komen 

uit Midden- en Zuid-Amerika, waarvan 

Mexico de basis is.

Mexico Chiapas arabica

Body: Medium

Aciditeit: Medium

Bonen variëteit: Bourbon/Cattura

Hoogte: 1400 m

Proces: Gewassen sun-dried

Certificatie: Fairtrade en Organic

Brandproces: Slowroast

GREEN 
LABEL

Kruidige koffie met bittere chocolade 

hinten en zoetige volle body die een zeer 

lange afdronk geeft. Zeer geschikt voor 

krachtige en toch verfijnde espresso en 

als basis voor een smaakvolle cappucci-

no. De bonen voor deze melange komen 

uit Midden- en Zuid-Amerika, waarvan 

Peru de basis is.

Peru arabica

Body: Vol

Aciditeit: Laag

Bonen variëteit: Typica

Hoogte: 1200 tot 2000 m

Proces: Gewassen 

Certificatie: Organic

Brandproces: Slowroast

BLUE
LABEL





Redbeans is een toekomstgericht bedrijf dat 
ook de komende jaren iconische producten 
wil maken. Daarom erkennen wij de noodzaak 
om naar duurzame oplossingen te zoeken. 
Wij kunnen alleen een succesvol bedrijf 
blijven als wij producten maken die zo min 
mogelijk schadelijke invloeden uitoefenen op 
het milieu, met respect voor het welzijn van 
mensen.

Wij leggen in ons dagelijks handelen 
de nadruk op de maatschappelijke en 
milieuaspecten die komen kijken bij de 
vervaardiging van ons product, met name de 
sourcing en de productie. Daarnaast blijven 
wij kijken naar alle andere activiteiten om 
onze impact op het milieu te verminderen. 
Van verpakking, verzending en opslag tot 
de manier waarop wij ons bedrijf runnen. En 
dat eisen wij ook van onze leveranciers en 
partners.

CORPORATE
RESPONSIBILITY
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