
tijd voor koffie



Hoe verschillend organisaties ook zijn, één 
ding hebben ze gemeen: ze kunnen niet 

zonder goede koffie. Een productieve werkdag 
begint met goede koffie. Het is de brandstof 

voor je medewerkers, wij begrijpen dat.

Tijd voor koffie



Onze koffiemelanges worden 
zorgvuldig samengesteld van bonen 

uit verschillende landen en regio’s. De 
smaak van koffie is sterk afhankelijk van 
de oorsprong. De hoogteligging van de 

plantage, temperatuur, vochtigheidsgraad 
en het aantal uren zon hebben allemaal 
invloed op de smaak van de koffiebonen. 

Ontdek waar onze bonen vandaan komen.

Het begint bij de oorsprong

Peru

Colombia
Honduras

Brazilië
Oeganda 

Vietnam

https://www.coffeefresh.nl/koffie-en-meer/koffie
https://www.coffeefresh.nl/koffie-kennis/colombia
https://www.coffeefresh.nl/koffie-kennis/brazilie
https://www.coffeefresh.nl/koffie-kennis/oeganda
https://www.coffeefresh.nl/koffie-kennis/vietnam
https://www.coffeefresh.nl/koffie-kennis/honduras
https://www.coffeefresh.nl/koffie-kennis/peru


Bij koffiebranden komt het aan op de nuance. 
Het is een ambacht, bijna een kunst. Een 
proces waarbij respect en liefde voor het 

product absolute voorwaarden zijn.
Tijdens het branden laten we het beste uit de 
koffieboon naar boven halen. We leggen de 
nadruk op de specifieke eigenschappen van 
de boonsoort en het karakter van het gebied 

waar de boon geteeld is.

Het koffiebranden



Hoe goed de koffieboon ook is, zonder 
koffiemachine kun je nóg niet genieten van 

een lekkere kop koffie.

Wij helpen je graag met de keuze uit één van 
onze betrouwbare koffiemachines. 

 Maar wij doen meer. 

Koffie op de werkvloer



Dankzij onze uitstekende service kun je 
zorgeloos genieten van een goede kop 

koffie.

 Wij hebben een eigen technische dienst en 
expeditie. Er staan dagelijks meer dan 40 
vakkundige servicemedewerkers voor u
klaar om uw machines te installeren, te 

voorzien van onderhoud en uw bestellingen 
te leveren.

Onze service



Het beste advies begint met een goed 
gesprek. Tijdens een persoonlijk 

gesprek gaan wij samen met jou op zoek 
naar een passende koffievoorziening 

voor jouw organisatie.
 

De beste kop koffie voor jouw organisatie 
gaat over smaak en beleving. Om te 

bepalen welke koffiemelange het best bij 
jouw bedrijf past nodigen wij je graag uit 
voor een vrijblijvende koffieproeverij. In 
het coffee experience center nemen wij 
je tijdens een bezoek mee in de wereld 

van koffie. Van bes tot kop, het hele 
verhaal zal worden verteld. 

Het beste advies



Wij werken al jaren aan het 
verduurzamen van onze organisatie. 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is voor ons geen loze 

kreet. Het is een serieus onderwerp 
waar wij al jaren beleid op voeren 

en bovenal erg trots op zijn. Om dit 
beleid uit te dragen en tastbaar te 
maken hebben wij alle duurzame 

activiteiten gebundeld onder de naam 
Close Future. Want duurzaamheid 

begint bij jezelf, de toekomst is 
dichterbij dan je denkt. 

Close Future



De beste kop koffie op de werkvloer:
daar staat Coffee Fresh voor.

Wij adviseren je graag over de invulling van je 
koffievoorziening. Dat kan bijvoorbeeld door 

middel van een eenvoudige inventarisatie, een 
uitgebreid adviesgesprek, een offerte op maat 

of zelfs een proefplaatsing. U kunt hiervoor 
contact opnemen met onze koffie experts

Rijksweg 20a - 6996 AC Drempt
Josink Esweg 55 - 7545 PN Enschede
De Corridor 27 - 3621 ZA Breukelen

www.coffeefresh.nl - info@cf.nl - 088 0000 200

Genieten van goede koffie

http://www.coffeefresh.nl
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