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Bar Company Koffiemachines
Wie is Bar Company Koffiemachines?
In 2009 is Bar Company gestart met het verhuren van mobiele koffiebars met
baristi op evenementen. Sinds die tijd zijn we uitgegroeid tot marktleider in het
verzorgen van koffie op evenementen.
We verhuren onze koffiemachines aan bedrijven die tijdelijk een koffielossing
nodig hebben. Met een team van twintig professionele koffieleuten en een ruim
assortiment aan schitterende koffiemachines, zijn wij ‘preferred supplier’ voor
meer dan 200 cateraars, evenementenbureau ’s en evenementenlocaties. Je kunt
dus met een gerust hart op onze service vertrouwen.
Waarom kiezen klanten voor ons?
De koffiemachines die wij verhuren zijn redelijk gelijk aan het concurrerende
aanbod. Maar waar de concurrentie stopt, biedt Bar Company meer.
Je krijgt een persoonlijke adviseur die je helpt met al je vragen
Gegarandeerd de beste prijs/kwaliteitverhouding van Nederland
Huren zonder een langdurig contract of verplichte koffieafname
Wij zijn flexibel met leveren en gaan pas weg als jij tevreden bent
Service, service en nog eens service. Wij laten je nooit zitten. Iedereen kan
een koffiemachine verhuren. Maar het verschil wordt gemaakt in de service
en ondersteuning.

Op de volgende pagina’s lees je meer over onze meest gehuurde koffiemachines.
Heb je vragen? Ik help je graag!
Met vriendelijke groet,

Sanne Krijnen

sanne@barcompany.nl
tel. 088 2035109

Sanne Krijnen
sanne@barcompany.nl
0882035109

BCK61
De BCK61 koffiemachine is degelijk en compact gebouwd. De bonen worden
precies goed gemalen door de duurzame keramische maalschijven, en de
machines zijn voorzien van een volautomatisch reinigingssysteem.
De BCK61 is een volautomatisch, modern espressotoestel, ideaal voor op
kantoor of pantry. Door het compacte formaat en elegante uiterlijk past deze
automaat in vele locaties, zoals vergaderzalen en showrooms. De mogelijkheid
voor zowel een watertank als vaste wateraansluiting, maakt de machine zeer
geschikt voor vele typen locaties.
De BCK61 espresso automaat heeft een waterreservoir van 2 of 8 liter en
beschikt over vele technische innovaties, zoals een intuïtief touchscreen,
keramische maalschijven en een eenvoudig automatisch reinigingsprogramma,
waardoor de automaat ook bijzonder gebruiksvriendelijk is.
De belangrijkste voordelen van deze koffiemachine:
De koffiemachine maakt per uur ca. 50 koffies, cappuccino’s en thee
De koffies worden gemaakt met verse koffiebonen en verse melk
Plug & play, vrijwel overal te plaatsen
De machine is zeer eenvoudig in gebruik: alleen een knopje indrukken
Stroomaansluiting 220 - 240V in Watt 2.700 - 3.300
Watertank of vaste wateraansluiting

Specificaties
Uur-capaciteit
Capaciteit gelijktijdig
Stroom
Lengte aansluitsnoer

50 koppen
2 koppen
220v – 3,3kW
2 meter

Bonenreservoir
Melkreservoir
Watertank

2kg
1 liter
8 liter

Hoogte
Breedte
Diepte

58cm
41cm
50cm
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Volautomaat Melitta XT6
Inclusief meubel

De Melitta XT6 in combinatie met het unieke mobiele meubel is onze
krachtpatser op 220V waardoor de machine is in principe overal inzetbaar is.
Deze koffiemachine werkt met verse bonen en heeft een uur-capaciteit van maar
liefst 150 koppen.
Het mobiele meubel is voorzien van een koeling, watertank, afvoertank,
residubak en een lade voor suiker, melk, roerstaafjes en 3 soorten thee. Kortom,
in dit meubel zit alles wat nodig is om de lekkerste koffies te maken.
De belangrijkste voordelen van deze koffiemachine:
De koffiemachine maakt per uur ca. 150 koffies, cappuccino’s en thee
De koffies worden gemaakt met verse koffiebonen en verse melk
We plaatsen hem op een stijlvol verrijdbaar meubel (gratis)
Dit meubel heeft een koeling voor de verse melk
Er is geen waterleiding nodig op locatie door de ingebouwde watertanks
Er is geen krachtstroom nodig, een 230v stroompunt is voldoende (3kw)
De machine is zeer eenvoudig in gebruik: alleen een knopje indrukken
Service en installatie op jouw locatie is inbegrepen
Automatisch schoonmaakprogramma

Specificaties
Uur-capaciteit
Capaciteit gelijktijdig
Stroom
Lengte aansluitsnoer

150 koppen
2 koppen
220v – 3,2kW
5 meter

Bonenreservoir
Melkreservoir
Watertank
Afvalwatertank
Residucontainer

2kg
6,5 liter
20 liter
10 liter
25 liter

Hoogte
Breedte
Diepte
Hoogte incl. sign (optioneel)

170cm
87,5cm
74cm
245cm
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Melitta XT6 twin opstelling
Inclusief meubel

De twin opstelling met 2 Melitta XT6-en is onze krachtpatser op 2 x 230V. Deze
koffiemachines werken met verse bonen en hebben samen een uur-capaciteit
van maar liefst 300 koppen.
Het twin meubel is per machine voorzien van een koeling, watertank, afvoertank,
residubak en een lade voor suiker, melk en roerstaafjes. Kortom, in dit meubel zit
alles wat nodig is om de lekkerste koffies te maken. Het werken met machines op
220V heeft als voordeel dat de machines overal inzetbaar zijn.
De belangrijkste voordelen van deze koffiemachine:
De koffiemachines maken samen ca. 300 koffies, cappuccino’s en thee per uur
De koffies worden gemaakt met verse koffiebonen en verse melk (geen poedertjes)
De machines staan vast gemonteerd op een stijlvol verrijdbaar meubel (gratis)
Dit meubel heeft een koeling voor de verse melk
Er is geen waterleiding nodig op locatie door de ingebouwde watertanks
Er is geen krachtstroom nodig, maar 2 x een 230v stroompunt is voldoende (3kw)
De machines zijn zeer eenvoudig in gebruik: alleen een knopje indrukken
Service en installatie op jouw locatie is inbegrepen
Automatisch schoonmaakprogramma

Specificaties
Uur-capaciteit
300 koppen
Capaciteit gelijktijdig
4 koppen
Stroom
2 x 220v – 3,2kW
Lengte aansluitsnoer
2 x 5 meter
Bonenreservoir
Melkreservoir
Watertank
Afvalwatertank
Residucontainer

4 kg
13 liter
40 liter
20 liter
50 liter

Hoogte
Breedte
Diepte

170cm
176cm
114cm
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Sanremo Zoë halfautomaat
Inclusief meubel

De Sanremo Zoë Competition is een van de meest gebruikte halfautomaten in de
horeca en op evenementen. Het strakke design in combinatie met witte
ledverlichting geeft de koffiemachine een moderne uitstraling

De belangrijkste eigenschappen:
De machine staat gemonteerd op een stijlvol verrijdbaar meubel (gratis)
Bij de koffiemachine krijg je een Fiorenzato on demand molen (gratis)
Ook krijg je een barista toolset: melkkannetjes, tamper en tamperstation (gratis)
Verwarm de kopjes of bekers alvast voor met de kopjes warmer
Time de doorlooptijd van de koffie met de shottimers
Deze koffiemachine kan zowel aangesloten worden op een waterleiding aangesloten
worden als op een pomp met 20liter watertanks
De machine kan worden aangesloten met een normale 230v stekker (2,8kw).
Mobiel meubel voorzien van alle gemakken, denk hierbij aan: uitklopstang,
waterreservoir met flow-jet, vuilwatertank en schoonwatertank

Specificaties
Capaciteit gelijktijdig
4 koppen
Stroom
220v – 3,2kW
Lengte aansluitsnoer
5 meter
Watertank
Afvalwatertank
Residucontainer

20 liter
10 liter
25 liter

Hoogte
Hoogte bovenkant blad
Breedte
Diepte

140cm
95cm
130cm
70cm
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Aantal dagen

BCK61

Melitta XT6 incl.
enkel meubel

€ 210,-

€ 257,-

€ 465,-

€ 256,-

€ 103,-

€ 125,-

€ 205,-

€ 125,-

€ 1.030,-

€ 1.260,-

€ 2.100,-

€ 1.260,-

€ 34,33

€ 42,00

€ 70,00

€ 42,00

Transport
€ 120,- tot 4
koffiemachines

€ 220,- tot 3
opstellingen

€ 220,- tot 2
opstellingen

€ 220,- tot 3
opstellingen

Eerste huurdag

Opvolgende
gebruikersdag
> 2 t/m 9 dagen

Melitta XT6 incl.
Sanremo Zoe
twin meubel
halfautomaat op
meubel

> 10 t/m 30 dagen

Opvolgende dag
> 30 dagen
*Transport &
installatiekosten

*Max. 125 km
vanaf kantoor BCK
Nijmegen. Meer
kilometers worden
doorberekend á
€ 0,79 per gereden
km.

+ € 30,- voor
installatie 2e
Melitta XT6
machine op
meubel

+ € 30,- voor
installatie BCK61
machine

Optioneel

Product

Prijs per eenheid

Compleet koffie &
thee pakket

Met dit pakket hoef je zelf niets meer te doen. Het pakket
bestaat uit BC blend koffiebonen, 3 theesoorten, bekers,
roerstaafjes, opschuimmelk, melkcupjes en suikertjes.
1 pakket is goed voor circa 150 consumpties

€ 65,per pakket

Logo, foto of tekst
in het display

Enkel mogelijk bij de Melitta XT6

Bedrukte bekers

Waterkoeler
18,9L waterton
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€ 25,- per logo
per machine
250 bekers
500 bekers
1000 bekers
5000 bekers

€ 325,€ 345,€ 375,€ 700,€ 15,- per dag
Vanaf € 10.-

Wat maakt onze koffie zo goed?
In samenwerking met Brinks Coffeeroasters hebben wij een eigen specialty
koffieblend ontwikkeld. Deze blend is een combinatie van drie verschillende
koffiebonen uit Antigua in Guatemala, Paraná in Brazilië en La Paz in Honduras.
Door de combinatie van deze bonen kunnen we een constante kwaliteit
garanderen.
Brinks staat voor kwaliteit en eerlijke prijzen. Door nauw contact met de
koffieboeren in Zuid-Amerika weten we zeker dat de koffie van hoge kwaliteit is, op
duurzame wijze verbouwd wordt en de boeren eerlijke prijzen voor hun oogst
krijgen.
De BC koffieblend heeft een geweldige, ronde en zoete smaak met weinig zure
tonen. De blend is uniek want hij wordt speciaal gebrand voor Bar Company.
Zo maken wij van een alledaags kopje koffie, een ware beleving.

Een greep uit onze vaste klanten

