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INFO EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Tel: 040 - 201 94 07
Email: verkoop.nl@mikocoffee.com

ALTIJD PERFECTE KWALITEIT

BREW 1801 GLASKAN BREW 1801 THERMOS 508 EVOLUTION
• 15 koppen in 5 minuten(1,8 L)
• Handig voorgedoseerde  

koffiepouches
• Warmhoudplaat voor 2de kan
• Op vaste wateraansluiting of 

met handvulling
• Geleverd met twee glaskan-

nen
• Gratis in bruikleen bij  

afname koffie

• 15 koppen in 5 minuten(1,8 L)
• Handig voorgedoseerde  

koffiepouches
• Koffie rechtstreeks in de 

thermoskan gezet
• Op vaste wateraansluiting of 

met handvulling
• Geleverd met twee thermos 

pompkannen
• Gratis in bruikleen bij  

afname koffie

• 4 of 8 liter koffie
• Uurcapaciteit max 30 L
• Handig voorgedoseerde  

koffiepouches
• Koffie rechtstreeks in de 

ketel gezet
• Op vaste wateraansluiting
• Geleverd met twee verplaats-

bare koffiecontainers voor-
zien van non-drip tapkraan

• Interessante huurstaffel tot 
€0,- huur

Grati s i n bruikleen
bij afname koff ie 

IN 3 STAPPEN EEN 
VOLLE KAN KOFFIE

Hoeveel schepjes koffie ook alweer voor een volle pot? 
Dat, en het geknoei met losse filterkoffie behoort met de Brew 1801 
voorgoed tot het verleden. Dankzij het unieke pouch-systeem ben je altijd ver-
zekerd van een heerlijke kop verse koffie met een constante, hoge kwaliteit. In 
ongeveer 5 minuten zet je 15 koppen, klaar om uit te serveren. Intussen zet de 
Brew 1801 alweer de volgende kan. 

• Optimale versheid dankzij kleinverpakking (12x4 zakjes). 
Nooit meer koffie geopend dan voor de eerstvolgende 3 kannen. 

• De voorgedoseerde pouch met verse koffie kan na gebruik  
duurzaam worden verwerkt in het GTF. 

1.

2.

3.

Plaats een voorgedoseerde 
pouch met koffie in de houder.

Vul het reservoir met 1,8 liter 
koud water. 

(enkel bij handvulling)

Schakel het toestel in. De kan vult 
zich met heerlijk geurende filterkoffie, 
klaar om uit te serveren.

Cate ring & Meeti ngs

Ook als je veel gasten verwacht mag je vertrouwen op de apparatuur van Miko. 
De 508 Evolution is geschikt voor het zetten van 4 of 8 liter koffie. Direct gezet 
in een RVS ketel waarmee de koffie op smaak en temperatuur blijft. 

Een volle ketel is verplaatsbaar naar de uitgiftelocatie, waar met behulp van 
een non-drip tapkraan de koffie kan worden uitgeserveerd.

Koffie schenken tijdens de rust van een drukke voetbalwedstrijd wordt een 
makkie met de 508. Deze krachtpatser is ook perfect inzetbaar tijdens de 
pauze in het theater, het ontbijtbuffet voor een cateraar of bij bruiloften en 
partijen. 

Dankzij het gemak van het werken met de voorgedoseerde pouches kan 
werkelijk iedereen koffie zetten met dit systeem.

Bij afname van 508-koffiepouches is het niet nodig te investeren
in large-catering apparatuur. Wij plaatsen de 508 in een 
aantrekkelijke huurstaffel tot en met € 0,- huur, 
inclusief gratis service en onderhoud.

ALS JE VEEL GASTEN VERWACHT ...

BREW 1801
& 508

ook i n 
Fai rtrade en Bio variant

De zetsystemen uit de Brew 1801 serie zijn werkelijk overal in te zetten. Als koffievoorziening voor 
vergaderruimte of sportkantine, maar ook als dagelijkse koffievoorziening voor medewerkers.

De 1801 toestellen leveren we gratis in bruikleen bij afname van onze koffie-pouches.
De koffie in het voorgedoseerde filter is met de grootste zorg geselecteerd en samengesteld 
waardoor een perfecte smaak en aroma gewaarborgd worden. 
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