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COMPLETE KOFFIEVOORZIENING 
Bij de PerTazza Espresso Corner zorgt 
PerTazza voor de complete koffievoorziening 
op uw kantoor. Verse Buscaglione koffie, thee 
van Revolution Tea of Taylors of Harrogate én 
alle toebehoren zoals suiker, en melkcups zijn 
inclusief. 
Uw koffievoorziening uitbesteed 
aan PerTazza betekent:

• Espressobar-kwaliteit op kantoor

• Genieten zonder investering

• Ontzorgd in schoonmaak 
   en voorraadbeheer

PerTazza Espresso Corners
Zijn geschikt voor elke organisatie waar 
waarde wordt gehecht aan uitstraling, 
kwaliteit en tevreden relaties en mede-
werkers.  Denk hierbij aan o.a. kantoren, 
kantines, bedrijfsrestaurants, ziekenhui-
zen, winkels en educatieve instellingen.

Wilt u uw relaties of medewerkers 
voorzien van Italiaanse koffie via een 
professionele espressobar maar wilt u  
hier niet de kosten voor dragen? Kies dan 
voor een PerTazza Espresso Corner met 
betaalsysteem.

U bepaalt zelf hoeveel u wilt bijdragen 
aan de koffie en laat het gehele of 
resterende bedrag per kopje door de 
liefhebber betalen.

Met of zonder contract!
Er zijn twee manieren om een Espresso 
Corner op kantoor te laten plaatsen.

Zonder investering:  
Een professionele espressobar zonder 
verplichting of termijncontract. U betaalt 
een hogere prijs per kop maar u zit 
nergens aan vast. Voor dit model is er een 
minimale afnamegarantie nodig van 50 
kopjes per dag. Dit aantal kopjes mag u 
weggeven aan medewerkers of bezoekers
door middel van een tegoed op uw
company card.

Klassieke totaaloplossing:  
Hierbij gaat u een verbintenis aan voor 
een vooraf te bepalen termijn. U betaalt 
een lagere prijs per kop waarbij uw kof-
fiemachine, koffiebonen en meubels zijn 
inbegrepen. 
Bij dit model is het ook mogelijk om te 
kiezen voor koppeling aan een betaalsys-
teem. Handig voor o.a. bedrijfsrestaurants 
of educatieve instellingen.
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Verse koffie op kantoor met een 
PerTazza Espresso Corner
Alles wat u nodig heeft, van koffie-
meubel en koffiemachine tot aan de 
koffiebonen en thee, worden compleet 
door PerTazza verzorgd. 

Espressobarkwaliteit
De PerTazza Corners worden 
ingericht met een WMF 1500S. 
Deze wordt vakkundig afgesteld door 
een van onze barista’s om u van 100% 
baristakwaliteit koffie te voorzien.

Voordelen
• Het visitekaartje voor uw kantoor

• Tevreden relaties en medewerkers

• Espressobar-kwaliteit koffie

• Stijlvolle designmeubels

• Mogelijkheid tot maatwerk

• Volledige ontzorging

• Zonder eigen investering

Espresso Corners

PERTaZZa DEsIGN 
De stijlvolle designmeubels en dispensers 
zijn speciaal ontworpen voor PerTazza en 
zijn een visitekaartje voor uw organisatie. 
Met een PerTazza Espresso Corner haalt u 
op stijlvolle wijze de authentiek Italiaanse 
koffiebeleving in naar binnen.

aChTERwaND OP MaaT? 
Voor bedrijven met een sterke eigen 
branding of wisselende seizoenscollecties 
biedt PerTazza de mogelijkheid om de 
inhoud van de lichtbakken en het logo 
in de achterwand op maat te maken. 



Classic Semi-Service Full-Service
WMF 1200S/1500S

Onderhoud

Buscaglione koffie

Speciale Barista-
afstelling Optioneel

Revolution Tea Optioneel

Betaalsysteem Optioneel

(Opschuim)melk Optioneel

Koeler t.b.v. 
(opschuim)melk Optioneel

Toebehoren 
(suiker, melkcups, 

roerstaafjes)
Optioneel

Koffiemeubel Optioneel

Schoonmaak, 
bijvullen enz. Optioneel Wekelijks Dagelijks

Koffie, thee, espresso 0,35* 1,25* 1,5*

Latte, dubbele espresso, 
cappuccino 0,35* 1,5* 1,75*

Min. Afname per dag 50* 10* 25*

Maatwerk mogelijk Ja Nee Nee

Zonder investering:
In dit model plaatst PerTazza de Espresso 
Corner kostenloos bij u op kantoor en 
fungeert PerTazza als een uitbater van de 
koffievoorziening bij uw organisatie.
 - Geen leaseovereenkomst
 - Geen afnameverplichting

Klassieke totaaloplossing:
In dit model gaat u een contract aan 
waarbij een machine geleased wordt en 
alles (espresso-automaat, koffiebonen, 
melk en onderhoud) binnen een vaste 
prijs per kop verrekend wordt. 

U betaalt een lagere prijs per kop koffie en 
u heeft een transparante en budgetteerbare 
afname.

PerTazza Espresso Corners
Er zijn twee manieren om een PerTazza Espresso Corner op kantoor te laten plaatsen.

*Prijzen zijn indicatief en in Euro’s, excl. BTW.



EEN PERTaZZa EsPREssO CORNER 
VOOR uw ORGaNIsaTIE? 

Bel: 088- 7378299
Mail: info@pertazza.nl
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