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Kvalitetskaffe på café niveau til dit skrivebord: Eden Springs lancerer nye
kaffemaskiner til arbejdspladsen for de danske kaffeelskere
Europas førende udbyder af drikkevarer til arbejdspladsen, Eden Springs, har startet et samarbejde med
kaffemaskineeksperten Animo, for at bringe café kvalitetskaffe til de danske arbejdspladser.
Det store udvalg af drikkevarer, der tilbydes på caféerne, kan nu nydes af de danske kaffeelskere på deres
arbejdsplads fra Animo Optifresh-maskinen fra Eden Springs. Der kan vælges mellem 12 velsmagende
drikkevarer lavet af friskkværnede kaffebønner eller formalet kaffe, herunder traditionel kaffe, espresso,
cappuccino og latte macchiato.
Animo-maskinerne har mange miljøvenlige fordele, som f.eks. en isoleret varmtvandsbeholder for at undgå
varmetab samt en smart energibesparende funktion, der aktiveres, når maskinerne ikke er i brug. Et
permanent filter i rustfrit stål eliminerer behovet for filterpapir, og en automatisk indbygget
rengøringsfunktion reducerer vedligeholdelsestiden og omkostningerne.
Veit Seemann, som er administrerende direktør for Eden Springs Nordics, siger: “Hos Eden Springs
bestræber vi os på, at give vores kunder både et højt service niveau og et stort udvalg af drikkevarer, der er i
overensstemmelse med de højeste standarder for kaffesmag og aroma. Den nye serie af Animokaffemaskiner er skræddersyet til at opfylde behovene på kontorer, hvor der nydes mellem 100 og 200
drikkevarer om dagen. Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en miljøvenlig, stilfuld og driftsikker
maskine, der fremstiller kaffedrikke med fremragende smag og aroma.”
Eden-kunder kan på deres Animo-maskiner vælge mellem et stort udvalg af anerkendte kaffemærker, som
f.eks. Robert Paulig, Merrild, Gevalia, Arvid Nordquist og Segafredo, som leverer kaffedrikke af højeste
kvalitet hele dagen til medarbejdere og kunder.
Serien af Animo Optifresh-kaffemaskiner er nu tilgængelig via Eden Springs i Danmark, Finland, Norge og
Sverige, og forventes at blive lanceret i hele Europe i 2015. Eden Springs’ administrerende direktør, Raanan
Zilberman, tilføjer: “Eden Springs er forpligtet til at opfylde vores kunders behov for vand- og kaffeløsninger
på kontoret. Vi vil fortsætte med at være på forkant med alle de nyeste produktlanceringer og aktiviteter for
fremragende produkter, som f.eks. Animo Optifresh.”

Gå venligst til www.edensprings.com for flere oplysninger om Eden Springs.
Kontakt venligst Torben Hansen, Sales Manager, på +45 2491 6121 for flere oplysninger.

Om Eden Springs:
Eden Springs er en førende leverandør af vand- og kaffeløsninger til kontorer i hele Europa. Med hovedkvarter i
Schweiz leverer Eden et højt serviceniveau til en kundebase på over 650.000 i 15 lande.
Eden Springs tilbyder en lang række integrerede vand- og kaffeløsninger for at dække de fleste smagskrav fra deres
store kundebase. Løsningerne omfatter en bred vifte af enkeltstående vandkølere, herunder kildevandskølere og
drikkevandskølere samt varme drikkeløsninger, herunder enkeltstående kaffemaskiner, som fremstiller kaffe og te af
højeste kvalitet og andet tilbehør.
Eden Springs-koncernen har over 2.200 medarbejdere og administrerer et distributionsnetværk på tværs af
kontinentet, herunder produktionsanlæg, filialer og servicebiler. Omfanget af operationer blev opnået gennem en
kombination af iværksætning, markedsekspansion, driftsperformance og mere end 80 små og store
virksomhedsopkøb siden 1998. Gå til www.edensprings.com for flere oplysninger.
I den nordiske region har Eden Springs lokale vand- og kaffebedrifter i Danmark, Finland, Norge og Sverige, der
betjener over 26.000 kunder. Gå til www.edensprings.dk, www.edensprings.fi, www.edensprings.no eller
www.edensprings.se for mere information.

