
importeur van Aequator koffiemachines, Chocomel Hot machine en Lattiz melkopschuimers

“Alleen  
het beste  

is goed 
genoeg.”

Wim Segers &  
Erwin van der Logt



Lattiz

 lattiz.com

Lattiz® is dé revolutie op het gebied 
van melkschuim in de horeca. Met de 
Lattiz® heeft u schuim van constante 
barista-kwaliteit. Het apparaat is 
eenvoudig te bedienen, hygiënisch  
en onderhoudsarm. 

Chocomel

 chocomel.nl/ondernemers

De unieke Chocomel Hot machine 
biedt de meest eenvoudige, hygië-
nische en snelle oplossing voor het 
bereiden van Chocomel Hot.

 coffeefirst.eu/aequator

Aequator

Aequator ontwikkelt en produceert 

vanaf 1933 koffiemachines.  De focus 

ligt niet alleen op innovatieve en 

betrouwbare volauto matische koffie-

machines, maar ook op hygiëne bij 

onder meer het gebruik van melk.

Koffie op de werkplek is onmisbaar. Koffie brengt sfeer, gezellig-
heid en smeert de samenwerking. Mits de koffie écht goed smaakt. 
Alleen het beste is goed genoeg, vinden wij. Daarom leveren we 
betrouwbare koffiemachines én bieden we een goede support aan 
dealers, operators en koffiebranderijen. Onze machines vallen in de 
smaak bij zowel grote bedrijven als kleine kantoren. Coffee First  
is de exclusieve importeur in de Benelux voor Zwitserse  
koffiemachinefabrikant Aequator. 

Betrouwbare, volautomatische machines met A-kwaliteit onder-
delen en een mooi design. De machines zijn eenvoudig in gebruik 
en leveren koffiespecialiteiten van constante en hoge kwaliteit. 
Onze machines zijn betrouwbaar en gaan lang mee, maar het kan 
natuurlijk gebeuren dat een machine niet optimaal werkt. Daar-
om ondersteunen we met excellente service & onderhoud. Onze 
mensen hebben veel product- en technische kennis. Ze zijn goed 
bereikbaar en reageren snel. Wij importeren pure passie.

Wij importeren 
pure passie! Ecuador

Brasil

Guatemala

Mexico

Sao paulo

Peru

Brasil touch

Bolivia

Venezuela

Salvador

Lattiz

We trainen uw medewerkers en 
daarnaast trainen en ontwikkelen 
we ook onszelf. Zo begrijpen we 
het vak en de sector nog beter.  
We zijn allemaal SCA-gecertificeerde 
barista’s. Uiteindelijk draait het bij 
ons om kwaliteit die uit de machine 
komt. Deze ‘in-cup quality’ bepaalt 
de klanttevredenheid.

 coffeefirst.eu

Chocomel



Coffee First is de expert in het importeren, leveren en onder-
houden van machines van het Zwitserse merk Aequator. 
A-kwaliteit producten voor de out-of-home-branche. We leveren 
aan dealers, operators en koffiebranderijen. Coffee First is 
exclusief Aequator-importeur voor de Benelux.

Onze missie is om dealers, operators en koffiebranderijen in 
staat te stellen om marktaandeel te winnen in de out-of-home-
branche in de Benelux. Daarom bieden we veel meer dan goede 
koffiemachines.  Zo bieden wij commerciële en technische on-
dersteuning, verlenen wij service en onderhoud en werken wij 
continu aan verbeteringen van de machines. Coffee First staat 
voor knowhow, support en  machines.

We blijven ons ontwikkelen op gebied van koffie en koffie-
machines, zodat we u goed kunnen adviseren, ook over  
aankomende trends. Om dezelfde reden zijn we allemaal  
SCA-gecertificeerde barista’s.

Dé expert in koffiemachines

“Wij bieden 
veel meer dan 

machines.”
Wim Segers &

Erwin van de Logt

Florijnweg 23A
6883 JN Velp
The Netherlands

+31 (0) 85 7602848

info@coffeefirst.eu

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze 
producten en diensten voor uw bedrijf en uw klanten? 
Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennis-
making. We adviseren u graag. 

Dealer worden?


