
KOFFIEVOORZIENING
GROUNDHOUSE

Groundhouse is de partner voor het ontzorgen van 
de volledige koffievoorziening
 
Met goede koffie investeert u in uw personeel en klanten. 95% van de werknemers 
vindt dat goede koffie bijdraagt aan een betere werksfeer. Gewoon werken wordt 
lekker werken. Vergaderingen en brainstorms worden productiever. En zakenrelaties 
komen eerder op bezoek. Al is het maar voor de koffie. Voor meer informatie en/of 
offerteaanvragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van ATALIAN of 
via support@atalianworld.nl

OPTIBEAN TOUCH 3 

2 instant canisters (poedermelk)

1.5kg bonen canister

Wateraanvoer ¾ wasmachinekraan met ontluchting

24 toets mogelijkheden & kannen functie

1 mixerkom & aparte heet water uitloop

Intuïtieve bediening via heldere user interface

Optioneel: koppenwarmer

Afmeting en gewicht: 409x565x792 (lxbxh), 35kg

BLACK & WHITE 4 COMPACT 

Innovatief vers melkschuim systeem

2 x 1.0kg bonen kolven & smalle (4 liter) koelkast

Wateraanvoer ¾ wasmachinekraan met ontluchting

Groot touchscreen met ruim voldoende toetsen

Automatische uitloop

Vriendelijk bedieningsmenu & zeer kleine footprint

Optioneel: koppenwarmer

Afmeting en gewicht: 398x600x646 (lxbxh), 56kg
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OPTIBEAN TOUCH 3 

Deze automaat wordt gebruik gemaakt 
van een ‘topping’. Dit is een melkproduct 

waarmee in een koffieautomaat de 
schuimlaag wordt gemaakt, zoals die 
van cappuccino. Hierdoor heeft deze 

automaat in tegenstelling tot de Black 
& White 4 Compact minder onderhoud 

nodig (ong. 1x per week). 

BLACK & WHITE 4 COMPACT 

Bij de Black & White 4 Compact 
wordt gebruik gemaakt van verse 
melkschuim. Hierdoor heeft deze 
automaat in tegenstelling tot de 

Optibean Touch 3 meer onderhoud 
nodig (dagelijks). De verse 

melkschuim zorgt voor een optimale 
smaaksensatie.  

Uw koffieautomaat aanschaffen via Groudhouse?

De automaat heeft niet alleen schoonmaakonderhoud nodig, maar dient ook 
dagelijks te worden bijgevuld. Op die manier zorgt u ervoor dat uw medewerkers 
nooit zonder de beste koffie zitten en optimaal kunnen presteren. Naast de twee 
genoemde automaten kunnen we naar behoefte in gesprek gaan over alternatieve 
machines. ATALIAN kan u voorzien in zowel het schoonmaakonderhoud van de 
automaat als het dagelijks bijvullen van de automaat. 

En meerEn meer
Naast het verzorgen en onderhouden 

van de koffieautomaat kunnen 
wij u ook voorzien van andere 

benodigdheden. Hierbij kunt u denken 
aan thee, melk, suiker, koekjes en 

koffiebekers maar ook POS materiaal. 

Contactgegevens T: 074-3030800  |  E: support@atalianworld.nl

DuurzaamheidDuurzaamheid
Onze Groundhouse koffie is 100% 

gecertificeerd, afval wordt hergebruikt en 
de verpakkingen zijn recyclebaar en FSC 

geproduceerd. Er zijn nog meer duurzame 
opties mogelijk zoals het inzamelen van afval 
of het omzetten van koffiebonen naar biogas.


