
Alle fortjener god kaffe på jobben! 
Postrom Maskiner AS har over 30 års erfaring med levering av kontormaskiner i et  
krevende marked, med dyktige konkurrenter. Vi er kjent for å levere maskiner med høy  
kvalitet og ikke minst god service. I denne brosjyren vises utvalget av kaffemaskiner og  
italienske kaffen fra CaffeVero. Velkommen innom for en smaksprøve og hyggelig prat! 

Felles for kaffemaskinene i CaffeVero 
serien er at de bruker et banebrytende 
bryggesystem som består av en kvern 
med keramiske blader av flat type.  
Kaffebønnene blir slipt med stor  
nøyaktighet til pulver og får frem den 
unike smaken i den italienske kaffen. 
 
Ønsker man en Americano med deilig  
kremtopp så velger man dette. Andre 
foretrekker kanskje en liten Espresso. 
 
Still inn maskinen etter eget ønske! 

CaffeVero A10 
Dette er en modell som passer for de med et lavt volum, men 
som allikevel ønsker deilig kaffe fra nykvernede kaffebønner. 
f.eks for kontorer inntil 10 brukere.  
 Anbefalt for inntil 50 kopper pr dag 
 1,7 liters innbygget vanntank 
 Hastighet på opptil 50 kopper pr time 
 Beholder som rommer 1/2 kg kaffebønner 
 Leveres med stor grutbeholder og spilltank 
 Kan brukes i kombinasjon med fersk melk 
 Bordmodell, men kan leveres på kabinett 



CaffeVero F11L 
Dette er allsidig modell som passer for de med både lavt 
og høyt volum, og som ønsker deilig kaffe fra  
nykvernede kaffebønner. Inntil 30 brukere.  
 Anbefalt for inntil 150 kopper pr dag 
 Stor 6 liters innbygget vanntank,  

med mulighet for vanntilkopling 
 Hastighet på opptil 70 kopper pr time 
 Beholder som rommer 1 kg kaffebønner 
 Stor grutbeholder og spilltank 
 Kan brukes i kombinasjon med fersk melk 
 Bordmodell, men kan leveres på kabinett 
 Lav pris og tåler hard bruk - anbefales!  

CaffeVero Q15M 
Dette er modell som passer for de med høyt volum, og som  
ønsker deilig kaffe fra nykvernede kaffebønner. Inntil 50 brukere. 
 Anbefalt for inntil 300 kopper pr dag 
 Vanntilkopling 
 Hastighet på opptil 100 kopper pr time 
 1 beholder som rommer 1,2 kg kaffebønner 
 1 beholder for te eller kakao og 1 beholder for melkepulver 
 Stor grutbeholder og spilltank 
 Kan brukes i kombinasjon med fersk melk 
 Bordmodell, men kan leveres på kabinett 

Ferske kaffebønner 
Prøv deg frem og finn din  
favorittkaffe. Fellesnevneren 
for all kaffe fra CaffeVero er at 
den er fersk, holder høy  
kvalitet og at prisen er lav. 

Fyll ut, scan og send siden til salg@postrom.no eller ring 
oss på 23 33 88 33 hvis du er interessert i ny kaffemaskin 
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