STÅR DIN KAFFE

OGSÅ TIL OPRYKNING?
BKI Foods A/S har siden sin opstart i 1960 leveret
kvalitetskaffe til de danske forbrugere.
Stifteren af BKI Kaffe, Svend Mathiesen, blev under
sit lange ophold i Brasilien, inspireret til at starte
virksomheden ”Brasil Kaffe Import”. Virksomheden er
sidenhen vokset støt således, at vi i dag er den største
kaffeleverandør til det kaffeglade Danmark
– hertil kommer en stærkt voksende eksport.
Vi rister og pakker i dag kaffer fra hele verden, på
vores højteknologiske kaffefabrik i Højbjerg ved
Aarhus. BKI er i dag, blandt de største aktører på
kaffemarkedet, det eneste 100% danskejede
kaffefirma, med salg til detail- og foodservicesektoren
og produktion i Danmark.
Vi forhandler i dag, foruden kaffe også andre fødevarer
bl.a. Lindt chokolade, De Cecco pasta og olivenolier
samt mange andre specialiteter til specialhandlen.
Derfor besluttede vi i 2008, at ændre vores navn til
BKI foods, som vi anser for mere retvisende for vores
virksomheds aktiviteter.
Men kaffen alle ka’ li´ - hedder stadig BKI.

BKI FOODS A/S, SØREN NYMARKS VEJ 7, 8270 HØJBJERG +45 86 29 22 99

DEN RIGTIGE KAFFELØSNING
TILPASSET DIT BEHOV

VED KØB AF EN ANIMO OPTIBEAN TOUCH XL 3NG
FÅR DU DE FØRSTE 600 KOPPER UDEN BEREGNING.

DANMARKS BREDESTE SORTIMENT
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- Te breve og løsvægt samt tilbehør lige fra mælk, sukker, kopper mm.
- Maskiner til alle behov
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KAFFEN RISTES I DANMARK
* Prisen er baseret på en afbetalingsperiode over 60 måneder
ex. moms. inkl. opstilling og uddannelse af personale i daglig
drift og rengøring.

- Sikrer optimal friskhed
- Bønnerne er ristet af egne specialister
- Høj kvalitetskontrol

EGEN SERVICE ORGANISATION
- Landsdækkende service
- Kompetente serviceteknikere
- Vi kommer typisk indenfor 8 arbejdstimer

FLEKSIBEL FINANSIERING AF MASKINKØB
- Leasingaftale
- Købsaftale
- Lejeaftale
Når kaffe ikke altid er nok...
-så spørg efter vores tilbehør.

En perfekt kop kaffe begynder med en perfekt maskine:
Animo Optibean Touch XL 3NG
•
•
•
•
•

OptiBean leverer friskbrygget kaffe og mange variationer på næsten ingen tid.
Individuel kaffestyrke indstilles nemt.
Intuitivt brugersystem.
Screensaver til logo, billeder, video eller reklame.
Indbydende varm LEDbelysning, der gør OptiBean
til en eye-catcher i ethvert interiør.
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Tilbuddet er gældende til og med september 2018

