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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.
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MAAK VAN DE 
KOFFIECORNER 

JE EIGEN 
ESPRESSOBAR



DEZE VOLAUTOMATISCHE 
ESPRESSOMACHINE  IS 
SPECIAAL ONTWORPEN 
VOOR DE LIEFHEBBER 
VAN BONENKOFFIE, DIE 
DIE OP ELK GEWENST 
MOMENT EN IN ELKE 
SITUATIE WIL GENIETEN 
VAN EEN AUTHENTIEKE 
KOFFIE-ERVARING. 

Barista ONE biedt je de ultieme 
combinatie van heerlijke koffie, 
gemaakt van de allerbeste bonen, 
en de innovatieve technologie van 
een volautomatisch systeem. 
Zo geniet je waar en wanneer je 
maar wilt van de meest fantastische 
koffievariaties en maak je van de 
koffiecorner je eigen espressobar.

ONTDEK & ERVAAR



SAMEN 
GENIETEN

Barista ONE is niet zomaar een 
koffiemachine, maar een uitnodiging 
voor mensen om samen te komen 
en elkaar te ontmoeten. Barista ONE 
creëert een plek waar collega’s een 
team worden, waar ideeën ontstaan en 
waar een pauze een brainstorm wordt. 

Met Barista ONE creëer je een omgeving 
waarin mensen tot bloei komen, waar 
je even tot rust kunt komen, nieuwe 
inspiratie kunt opdoen of simpelweg 
een plek waar je even gezellig kunt 
zitten met zitten met collega’s, 
klanten of gasten.



Barista ONE is geïnspireerd op de traditionele Italiaanse espressomachine. Dit komt 
terug in zijn glanzende uitstraling, maar vooral in de onovertroffen koffiecreaties die hij 
voor je maakt. Deze volautomatische koffiemachine biedt elke heerlijke variatie in een 
oogwenk, van een krachtige espresso tot een zachte Cappuccino of een luxe Latte 
Macchiato. Allen met de beste bonen, door een systeem dat is gemaakt voor perfectie.

GEMAAKT 
VOOR

INSPIRATIE 
Creëer een nog prettigere omgeving 
met lekkere koffie van de beste 
koffiebonen, geselecteerd en 
gebrand door onze master-blenders.



SMAAK & 
ERVARING

Barista ONE brengt de authentieke 
espressobar-ervaring naar elke gewenste 
omgeving, met het gemak dat je mag 
verwachten van een volautomatisch 
systeem. Het glanzende, stalen uiterlijk 
van Barista ONE heeft een hoogwaardig 
design dat overal perfect op zijn plek is. 
Gecombineerd met zijn simpele en 
gebruiksvriendelijke full-colour touchscreen, 
voor het kiezen en bereiden van jouw 
keuze, biedt Barista ONE je het beste 
voor hoofd én hart.



BARISTA ONE
INSTANT

BARISTA ONE
VERSE MELK

BARISTA ONE
IN DETAIL

Hoogwaardige roestvrijstalen voorzijde

Grote zichtbare bonenhouder met 
1.35 kg koffie (1.350gr)

Optie om een tweede maler en een 
dubbele bonenhouder te plaatsen 
voor twee typen bonen.
Inhoud 1.5kg (1.500gr)

Aparte uitloop voor heet water

7 inch touchscreen

Exclusieve JDEP-interface

Beschikbaar om vele variaties 
aan te bieden

Beschikbaar in 2 varianten:  
Instant melk en Verse melk 

Beschikbaarheid van warme
Chocolademelk in de machine

Optie voor aansluiting op waterleiding 
of watertank in de machine (5,2L)



Aantal gebruikers 

Aantal kopjes per dag

Aantal kopjes per jaar

Maaktijd koffie

Maaktijd cappuccino

Koffiekanfunctie

Elektriciteit

Maalcontainer

MOGELIJKE VARIATIES
Standard

Inhoud bonenhouder

Tweede maler 

Poedersysteem met 1 of 2 houders

Poedersysteem met 1 grote houder

Droesdoorvoer

Externe koelkast aan de rechterzijde 
bij Barista ONE Verse melk

Aangesloten op afvoer

Watertankafvoer

Connectivity-unit

Muntenmechanisme

Terminal contactloos betalen

Gewicht (leeg)

AFMETINGEN VAN DE MACHINE
Barista ONE Verse melk (BxDxH)

Barista ONE Instant (BxDxH)

RUIMTE NODIG RONDOM MACHINE
Barista ONE Verse melk (BxDxH)

Barista ONE Instant (BxDxH)

15-25

tot 100

tot 25.000

30 seconden

40 seconden

nee

230 V

40 koffiecakes

 

Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Lungo
Cappuccino
Latte
Latte Macchiato
Flat White
Warme Chocolademelk
Chococcino
Melk
Melkschuim
Heet water

1.350gr (1 blend)

optie; inhoud 1.500gr (2 blends)

2 x 700gr / 0,95L

1 x 1.400gr / 2L

optie

melkkoeler 10L 

ja

optie

optie

optie

optie

ongeveer 25kg

 

600 x 525 x 810mm
350 x 525 x 810mm

 

778 x 638 x 850mm
548 x 638 x 850mm


