PRIMAKOFFIE is de specialist op het
gebied van koffie voor de zakelijke markt,
verenigingen, scholen en MKB in NoordHolland.
Bij PRIMAKOFFIE kunt u terecht voor een
professioneel advies voor de beste oplossing voor uw bedrijf waarbij goede koffie in
combinatie met duurzame apparatuur en
scherpe prijzen onze uitgangspunten zijn.
Daarnaast staat onze organisatie met eigen
servicemonteurs altijd klaar om u adequate
en professionele ondersteuning te bieden.
Onze voordelen:
Persoonlijke benadering
Snelle levering
Scherpe prijzen
Adequate service op locatie
Levering ook buiten kantoortijden
Kwalitatief hoogwaardige producten
Onderhoudscontracten op maat
Diverse financieringsmogelijkheden

ONZE KOFFIE
PRIMAKOFFIE neemt alleen genoegen met
de lekkerste koffiebonen uit Afrika, Azië
en Zuid- en Midden-Amerika. De bonen
worden in Nederland op ambachtelijke
wijze gebrand.
PRIMAKOFFIE heeft diverse
koffieboonrassen geproefd en verenigd
in twee melanges die elk hun specifieke
smaakkenmerken hebben:
PRIMAKOFFIE Allround en PRIMAKOFFIE
Premium.
De PRIMAKOFFIE Allround is een melange
van Arabica en Robusta bonen uit diverse
landen en is speciaal ontwikkeld voor de
doelgroep van PRIMAKOFFIE.
Een heerlijke koffie voor het MKB, scholen,
instellingen en verenigingen die de kwaliteit
van koffie thuis kan overtreffen.

De PRIMAKOFFIE Premium is een
fantastisch samengestelde koffie van 100%
Arabica bonen uit diverse koffiegebieden.
De PRIMAKOFFIE Premium wordt als een
zeer zachte koffie ervaren en kan daardoor
de hele dag door gedronken worden.
Beide PRIMAKOFFIE Melanges leveren
wij ook als instant koffie voor zeer snel
koffiezetten.
Vanzelfsprekend kunnen wij u ook de
overige ingrediënten leveren, zoals:
thee, cacao, topping, suikersticks,
creamersticks, canderelsticks en
koffiebekers.

ONZE KOFFIEMACHINES

ONZE SERVICE

In het algemeen wordt koffie gezet met ter
plekke gemalen koffiebonen als het lekkerst
ervaren. De trend is dat er in Nederland
steeds een luxere kop koffie gedronken
wordt met keuze uit diverse smaken.

Bij PRIMAKOFFIE hoort excellente service.
Naast het bieden van kwalitatief
hoogwaardige koffiemachine en de
heerlijkste koffie, streeft PRIMAKOFFIE
ook naar perfecte service. Iedereen heeft
recht op perfecte koffie en een uitstekende
service.

PRIMAKOFFIE heeft gekozen voor
Rheavendors, La Rhea, Carimali en Jura
koffiemachines. Stijlvolle Italiaanse en
Zwitserse machines die zich kenmerken
door een prima prijs-kwaliteit verhouding
en die afhankelijk van de doelgroep veelal
zo’n 10 smaken koffie kunnen bereiden.
Tevens beschikken deze machines over een
automatisch spoelprogramma zodat zij
eenvoudig in het onderhoud zijn.

Wilt u eerst een koffiemachine op proef
zodat u zelf het gebruiksgemak en
de smaak van verse bonenkoffie kunt
proberen? Dat kan!
Indien u dit wenst, neemt u contact op
met PRIMAKOFFIE. Na dit onderhoud zal
een van onze medewerkers bij u langs
komen om in een persoonlijk gesprek uw
koffiebehoeften van uw organisatie te
bepalen.
Nadat de keuze gemaakt is zal er
een afspraak gemaakt worden om de
betreffende koffiemachine te plaatsen.
Deze kan dan, gezamenlijk met de
PRIMAKOFFIE ingrediënten zorgvuldig
getest worden.

Wij garanderen: altijd koffie
Afhankelijk van uw koffiebehoefte komen
wij regelmatig langs om uw voorraad bij
te vullen. We zorgen ervoor dat u niet
zonder koffie komt te zitten en u hoeft
nooit meer zelf bestellingen te doen. Onze
eigen servicemonteurs zorgen voor een
probleemloze werking van uw koffiemachine.
Eventuele storingen worden binnen 24 uur
ter plaatse verholpen of u krijgt tijdelijk een
machine in bruikleen.

Kennismaken
Wij komen graag bij u langs om u onze
koffie gratis en vrijblijvend te laten ervaren.
Wij staan open voor al uw vragen, wensen en
suggesties. Aan de hand van uw wensen
en eisen geven wij advies op maat.
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