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KONTORSKAFFE

2.0

FIKA FOR GOOD
BUSINESS PEOPLE
TASTES MEETINGS
ENVIRONMENT

NYCKELN TILL LYCKA STAVAS

”FIKA”
NYCKELN TILL LYCKA STAVAS ”FIKA”. STUNDEN DÄR ALLT STAN-

NAR AV FÖR EN SEKUND. DÄR DU VARVAR NER, HÄMTAR KRAFT,
BYTER ETT ORD ELLER TVÅ.
LADDAR OM, BLICKAR FRAMÅT. ÖVER EN KOPP KAFFE.
DET ÄR ÅT DEN KOPPEN VI VIGER VÅRT LIV. ÅT SMAKEN. MERVÄRDET. UPPLEVELSEN.
EN UPPLEVELSE SOM BÖRJAR MED OÄNDLIG PASSION, PRIMA
RÅVARA, STOR KUNSKAP, GOD HYGIEN OCH SERVICE. VI TROR PÅ
FIKASTUNDEN SOM EN VÄG TILL GOTT HUMÖR, GODA RELATIONER, GODA MEDARBETARE, GODA MÖTEN OCH AFFÄRER.
VI TROR PÅ DEN GODA SMAKEN ATT JOBBA HÅLLBART MED SÅVÄL MILJÖ SOM LEVERANTÖRER OCH KUNDER. ATT BESTÄMMA
SIG FÖR VAD SOM ÄR BRA, STÅ FAST VID DET OCH GÖRA DET
BÄTTRE. ATT, TROTS MOTSÄGELSEN I FIKABEGREPPET, ALDRIG
STANNA UPP.
VI KALLAR DET ”FIKA FOR GOOD”. EN PROFESSIONELL OCH
LYCKLIG FIKAPAUS UTAN SLUT.

FIKA FOR GOOD
VAD BETYDER DET?
Coffee Center har kaffe i blodet men eftersom vi lovar (och lever efter) FIKA FOR GOOD så
har vi också en skyldighet att berätta en historia i allt vi gör. Vi är en kompetent vän, inte bara
en ”kaffemaskinsinstans”. Vi har valt fem fundamentala värdeord som hjälper oss hitta vårt
syfte samt förklara vår plats i kundernas liv.

BUSINESS
Kaffe är ett socialt smörjmedel och naturligt
elixir för arbets- och affärslivet. Vi signalerar
vårt verksamhetsfokus: En samarbetspartner
för kaffelösningar. En god och lönsam sådan.

PEOPLE
Kaffe är världens äldsta anledning för människor att träffas. Och människor ska man investera i, vilket är ett både självklart och lysande
argument för bra företag och organisationer
att investera i bra kaffelösningar.

TASTES
Vi tillfredsställer de flesta smaker. Bönor, rostningar, typ av kaffe (latte, espresso, capuccino
etc), volymer, maskiner, vattenrening mm. Allt
som påverkar smak har vi kontroll över.

MEETINGS
Utan kaffe inget möte. Utan möten,
ingen utveckling. Kaffet är mötets
bästa vän. Och som garanter för bättre
kaffe är vi garanter för bättre möten.

ENVIRONMENT
Vi är miljömedvetna i allt vi gör. Vi
jobbar hållbart med utrustning och
råvaror som är snälla mot planeten
vi bor på.

COFFEE CENTER.
SEDAN 1988.
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Vi är Coffee Center. Ett familjeföretag med ca 35
anställda i Uppsala, Stockholm, Gävle, Hedemora och
Eskilstuna. Vi startade 1988 och jobbar med kompromisslös kvalitet och personlig kompetent service i alla
led och för alla typer av företag och offentliga miljöer.
Det finns inga genvägar till den perfekta kafferasten och vi
vet vilken viktig roll vi spelar.
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På kafferesan har vi haft förmånen att följa utvecklingen på nära
håll och med intresse noterat de ökande kraven där ”en slät kopp” har
blivit till en god kopp kaffe där temperatur, utrustning, kunskap, handhavande och råvaror tillsammans skapar upplevelsen.
Vår övertygelse är att den goda smaken och den breda kunskapen spelar
roll. Den driver oss varje dag att leverera en av marknadens bästa koppar
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kaffe till arbetsplatser, möten, fikaraster. Och vi gör det
med samvete och ansvar för hela kaffekedjan. För kaffe
är en känslig produkt och påverkar tusentals människors liv. Inte bara ditt, utan även kaffebondens, deras
familjer, samhällen och den lokala miljön.

Det är inte bara kaffesortimentet som är stort. Genom oss
kan du välja från ett brett utbud av automater. Inte bara kaffeautomater av olika slag och storlek, utan även varu-, snacks- samt
vattenautomater kopplade till vattenledning.
Huvudkontoret ligger i Uppsala, i nya lokaler på Gnistagatan där även
centrallager och serviceverkstad finns. Gediget kunnande, noggrannhet,
passion och personlig kundservice är, och har varit, viktiga byggstenar
för Coffee Center hittills. Och kommer så att förbli.

En påtaglig styrka är företagets långa erfarenhet av och närkontakt med beredning av olika
kaffekvalitéer. Nära samarbete med rosterier har gjort det möjligt att följa bönans väg från odling till kopp, och påverka dess förädling däremellan. Från råkaffe till rostning till provsmakning
till paketering och vidarefärd till våra kunders kaffeautomater.
Vi erbjuder ett stort antal olika kaffesorter och rostningar och naturligtvis finns Ekologiskt,
KRAV- och Rättvisemärkt kaffe bland dem!

SERVICE OCH SNABBHET ÄR SLÄKT.
Service och snabbhet är avgörande för oss. Dessa parametrar är också inkluderade i vår geografiska strategi: För att kunna utföra snabb service, avhjälpa eventuella fel eller driftstörningar
har vi som huvudregel att inget kontor får finnas längre än tio mil från en kund. Ingen kund ska
behöva vänta länge på sin nästa fika.

SOM I KAFFE, KONTROLL
OCH KVALITET.
1 9
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FIKA FOR GOOD
POW WOW

FIKA FOR GOOD
MAUREO

FIKA FOR GOOD
FLAVIO

MÖRKROSTAD E BÖNOR

MÖRKROSTAT MALET

ESPRESSO

Mörkrostade noga utvalda bönor från
Burundi, Etiopien, Brasilien och Colombia. Mustig
och välbalanserad fyllighet. Kraftfullt ändå frisk
syrlig med toner av citron och nöt. En mjuk,
harmonisk och lite större smakupplevelse som du
får när bönorna mals precis innan bryggning.

Maureo är en mörkrost med rik karaktär,
fyllig eftersmak och djup karakteristisk arom.
En blandning av Brasilien och Östafrika som ger
nyanser av syra och sötma, men också nötig
eftersmak med spår av mörka bär. Smakrikedom och ﬁkastund i ett.

Vår hyllning till den klassiska espresson,
fast med våra egna extra prima Arabicabönor
från Guatemala, Colombia, Etiopien, Burundi och
Brasilien. Som vi gifter med en afrikansk
Robustaböna som ger den typiska beskan
och en silkeslen crema.
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VI TAR KLIMATPÅVERKAN
OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER PÅ ALLVAR.
Coﬀee Centers kaﬀe är varsamt rostat på ekologiskt
odlade Arabicabönor. Odlingen sker utan kemiska
bekämpningsmedel eller konstgödsel vilket uppfyller
EU:s och KRAV:s regler för ekologisk odling.
Genom Fairtrade-certiﬁering motverkar vi barnarbete,
miljöförstöring och diskriminering. Samt främjar organisationsrätten och demokratin – och ser till att odlare
och arbetare får bättre arbets- och levnadsvillkor.

600 GRAM
ROSTNING

FYLLIGHET

SYRLIGHET

ROSTNING

FYLLIGHET

SYRLIGHET

ROSTNING

FYLLIGHET

SYRLIGHET

KUNDTELEFON 020-123 45 67 | WWW.COFFEECENTER.SE

OLIKA KUNDER.

OLIKA KATEGORIER.

EFTERSOM OLIKA KUNDER HAR OLIKA KRAV, FÖRUTSÄTT-

SERVICEKUND

Detta är vår allra vanligaste kundkategori. Kunden hyr
utrustningen inklusive service. ”Servicekunder” besöks
varje månad med våra egna distributionsbilar. En välutbildad servicetekniker utför undersökning och hygienservice samt levererar varor som räcker till nästa månadsleverans. Månadens besök börjar egentligen redan
arbetsdagen före då förbrukning, behov och eventuella
anmärkningar stäms av. Vi gör en inventering av förbrukning och lager, och räknar därefter ut hur mycket ni behöver för att njuta av er kafferast ytterligare en månad.

FULLSERVICEKUND

Luta dig tillbaka och fokusera på annat. Jobb kanske?
Det kan alla våra fullservicekunder göra. Att vara fullservicekund innebär att vi sköter hela fikapausen. Skötsel
och påfyllning, rengöring, framplockande av kakor, servetter, bägare m.m. Kunden väljer vilken nivå vi kommer
1-5 dagar i veckan och servar enligt önskemål.

TEKNISK
SUPPORT

Coffee Center har egen verkstad och reservdelslager,
samt välutbildad och engagerad servicepersonal som
sköter om kundernas installationer när service är nödvändigt. Vår målsättning är snabb och effektiv service,
vilket sker genom förebyggande underhåll med inplanerade besök, och direktservice om så behövs.
När företag hyr en automat från Coffee Center ingår ett
avtal innehållande teknisk support, arbetstid och reservdelar för att säkerställa problemfri drift och funktion.
Teknikavtalskunder får (vid behov) en filteranläggning
till automaten som reducerar kalkproblem. Dessa filter
byts ut efter avstämning mot automatens räkneverk och
regenereras av Coffee Center för återanvändning.

NINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR HAR VI PAKETERAT VÅRA
ERBJUDANDEN SÅ ATT DET PASSAR FLER BÄTTRE:

VÅRT MILJÖ-KIT & VÅR HYGIENFILOSOFI.
Tack vare krav på kvalitet och effektivisering har vi utvecklat vår egen
unika hygienservice – en systematisk process för rengöring där maskinens olika delar sorteras i olika lådor (olika modeller har olika lådor),
valda delar diskas med ultraljud och andra ersätts. Det hjälper oss att
snabbt plocka ur alla delar, torka rent och sätta i nydiskade delar.
En lösning som tillfredsställer marknadens och kundernas höga krav på
snabbhet, effektivitet och miljö.
All hygienservice medför driftsäkerhetskontroll vilket innebär att vi i
samband med diskning och rengöring (med naturliga rengöringsmedel) byter ut slitna delar i automaten. Detta ökar kvalitet, livslängd och
driftsäkerhet. Coffee Centers unika hygienkit är framtaget för att vara

det bästa alternativet för minsta möjliga miljöpåverkan då samtliga delar
plockas isär och diskas maskinellt. Detta miljösmarta sätt inte slösar
med kemikalier och varmvatten ute hos kund.
RENT VATTEN. RENA SMAKER.
Då vattnet runt oss mestadels är kalkrikt så sätter vi avhärdnings- och
partikelfilter på alla våra varmdrycksautomater för att säkerställa funktion och driftsäkerhet. I Sverige är vi välsignade med gott om vatten
och gott vatten, vilket har gjort att många glömmer bort den roll som
vattnet spelar för smaken på kaffet. Vi jobbar medvetet med att alltid
hålla perfekt vattenkvalitet och temperatur.

VET VI VAD VI DRICKER?
VI KONSUMERAR STORA MÄNGDER VATTEN TACK VARE DET KAFFE, TE, JUICE OCH VATTEN
SOM VI DRICKER OCH ANVÄNDER I MATLAGNING. RENT VATTEN ÄR FAKTISKT EN AV DE FÅ
SAKER SOM VI LÄTT KAN SKAPA FÖR BÄTTRE HÄLSA.

Vattnets kvalitet påverkar funktionen och kvalitén i kaffeautomater, läskanläggningar, vattenkylare, kombiugnar med mera. T o m stadsvatten
som är ”renat”, innehåller klor, metaller och svårnedbrytbara organiska
föreningar som ansamlas i kroppen och medverkar till att immunförsvaret
försvagas - vi vet inte när eller i vilken koncentration föroreningar, organismer och miljögifter kan finnas i dricksvattnet. För att bibehålla hög
kvalitet på slutprodukten och utrustningen bör man använda ett filter
anpassat för ändamålet. Det gör vi på Coffee Center.

HYGIENSERVICE OCH FILTER –
FÖR EN GOD OCH FUNGERANDE FIKARAST
Coffee Center använder Vattenfilter med både reningsfunktion (kolfilter)
och avjoniseringsfunktion (mot kalk). Vattenfiltret tar bort upp till
99,9% av partiklar. Filtret har en unik konstruktion med en kombination

av stor filteryta och fint kolpulver. Detta medger hög flödeshastighet
och en reningsgrad som förhindrar att koliforma bakterier, Giardia och
Cryptosporidium-parasiter passerar genom filtret vid oväntade bakterieutbrott.

HÅRT VATTEN INNEHÅLLER MYCKET KALCIUM
OCH MAGNESIUM.
Vatten med höga halter kalcium och magnesium kallas hårt. Hårt vatten
kan ge avlagringar, igensättningar i ventiler, munstycken och ledningar,
speciellt när vatten värms upp (eller fryses till is). Hårt vatten gör att
kaffebryggare och ismaskiner kalkar igen, men det kräver också större
mängder energi vid uppvärmning än mjukt vatten. Vattnet bör därför
avhärdas; den vanligaste metoden att avhärda vatten är genom jonbyte.
Det sker i ett jonbytesfilter där kalciumjoner byts ut mot natriumjoner.

MILJÖ

ANSVAR

MEDVETENHET

COFFEE CENTER HAR ARBETAT MILJÖMEDVETET SEDAN DAG ETT. ÅTERANVÄNDNING OCH REGENERERING SAMT ÅTERVINNING AV VATTENFILTERSYSTEM OCH AUTOMATER ÄR EN SJÄLVKLARHET. VÅRT MÅL ÄR ATT SÅ MYCKET OCH SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT AV DEM PRODUKTER VI SÄLJER
SKA VARA CERTIFIERADE. I DAGSLÄGET ÄR MER ÄN 30 % AV DET KAFFE SOM LEVERERAS CERTIFIERAT GENOM KRAV, FAIRTRADE OCH RAINFOREST ALLIANCE.

Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga
rättigheter. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt och på att diskriminering och barnarbete inte förekommer
EU:s märkning för ekologisk produktion är lövsymbolen som
finns på alla förpackade ekologiska matvaror som producerats i
EU. Reglerna – och ekomärkningen – ska uppmärksamma EU:s
ekologiska bönder och deras omsorg om marken, den biologiska
mångfalden och djuren.
Visar att kaffet produceras på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt samt att produktionen präglas av rimliga arbetsvillkor. Unikt
för UTZ är att produkterna är spårbara hela vägen tillbaka till odlarna. Via märkning på produkterna kan man via webben ta reda
på var den har odlats och ofta hitta information om odlingen eller
kooperativet.
Rain Forest Alliance verkar för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion. Certifieringen garanterar att råvaran är producerad under
socialt acceptabla och miljövänliga förhållanden.
KRAV är i Sverige miljömärket för ekologisk mat. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med hänsyn till djur
och miljö. Produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel
och konstgödsel.

TRANSPORTER
Fordonen står för en del av miljöpåverkan. Eftersom vi behöver
fordon för transporter av varor och tjänster använder vi fordon
som uppfyller de krav som ställs vad gäller minsta miljöpåverkan.
Våra leveransturer är geografiskt schemalagda för minsta möjliga
förbrukning och kilometerantal. Majoriteten av Coffee Centers
personal är dessutom utbildade i Economy driving.

ÅTERVINNING
Vi arbetar med och återvinner kartong och plast tillsammans med
vår miljöpartner Alm-Gruppen (Returpappercentralen, Skrotcentralen och Stena Recycling). Återvinning av wellpapp och mjukplaster görs med balpressar för att effektivisera och minimera
antalet hämtningar. Returpapperscentralen tar hand om våra
batterier, lysrör, metallskrot och blandsopor. Utbildning av personal sker löpande med hjälp av våra leverantörer men även internt.
Alla våra producerande leverantörer är anslutna till FTI registret.

TEKNISK KUNSKAP OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET
Coffee Center har sedan 1999 varit importör och reservdelssupport för återförsäljare i Sverige av Wittenborg/Nectas kaffe och
varuautomater och utbildar återförsäljare runt om i Sverige. Såväl
Necta/Wittenborg A/S. Wittenborg och dess partner Necta är
ISO 9000-2000, 9001 och 14001 ackrediterade. Utbildning sker
mestadels internt av vår kvalitetsansvarige men även genom leverantörer och i vissa fall externa partners.

KVALITETSSÄKRINGSARBETE
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Coffee Center har genomgått Vendingföreningens utbildning
”Rätt i koppen 2.0” för ytterligare höja medvetenhet och standard
kring kvalitetsfrågor. Detta ingår bl.a. i utbildningen:

OCH PROCESSER)
• LIVSMEDELSHYGIEN
• RISKER OCH HUR DESSA KAN ELIMINERAS
• ÅTGÄRDER FÖR ATT ELIMINERA RISKER
• TEST AV LIVSMEDELSSÄKERHETEN

KVALITETSSÄKRINGSARBETE
Coffee Center dokumenterar alla besök och åtgärder vid varje maskin och tar ut
stati-stik. Utifrån detta jobbar vi förebyggande för att minimera akuta driftstopp. Vårt
hygienkit medför att vi får in kritiska delar för funktionen av kaffemaskinen en gång
i månaden och kan se över om något behöver bytas ut för att förebygga onödiga
driftstopp. Då smaken är av yttersta vikt så måste vi återigen lyfta fram hygienkitets
för-delar. Maskinens delar byts ut mot fullständigt rena delar vilket bevarar samma
goda smak hela tiden. En annan effekt av är att vi säkerställer att alla automater på en
leveranstur blir rengjorda eftersom diskansvarige direkt ser om något kit inte är utbytt!

ÖVRIGT KVALITETSARBETE
Vi har sedan 2012 representerade i styrelsen för Svenska Vendingföreningen som
organiserar företag som säljer automater och ingående produkter, samt driver och hyr
ut automater. Vendingföreningen har regler och rekommendationer för sina medlemmar. Genom utbildningar och information kring kvalitet, teknik, miljö, livsmedelshygien
och service kvalitetssäkras verksamheten hos vendingföretagen
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• MÄRKNING OCH INFORMATION (PRODUKTER, RÅVAROR 		
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VI EFTERLEVER VENDINGFÖRENINGENS REKOMMENDATIONER NOGA. FÖRUTSÄTTNINGARNA ÄR FÖLJANDE:
1. Automaten ska vara konstruerad så att riskerna för spridning av allergena ämnen minimeras.
2. Automaterna och bägarna är tillverkade så att alla material som kommer i kontakt med livsmedlen uppfyller lagstiftningens
krav för material som kommer i kontakt med livsmedel.
3. Underhåll så att automatens funktionalitet upprätthålls
4. Påfyllnadsprodukterna är framställda av företag som har en säker produktion, baserad på väl genomförda faroanalyser 		
enligt HACCP-principerna.
5. Endast hela och rena förpackningar används för påfyllning av automaterna
6. Skadedjur får inte förekomma i automaten
7. Rengöring så att inte mikrobiologisk tillväxt sker i automaten och inga rester av rengöringsmedel blir kvar
8. Vatten som ansluts till automaten och som används vid rengöringen ska vara mikrobiologiskt tjänligt.
9. Vattentemperaturen för varma drycker ska vara så hög att mikroorganismer inte kan tillväxa
10. Personal som rengör, servar och fyller på automaterna tillämpar en god personlig hygien och inte arbetar när de har 		
sjukdom, sår eller smitta som kan överföras via livsmedlen.
11. Personal som rengör, servar och fyller på automaterna ska ha fått instruktioner eller utbildning så att de utför sina 		
uppgifter på rätt sätt.
12. Säker information om allergener och ingredienser finns tillgänglig för alla som behöver.
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