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BIJPRODUCTEN MAGAZINE
Creëer jouw koffiehoek

HOE DRINK JIJ JE
KOFFIE HET LIEFST?
Ieder zijn favoriet.

Suiker & Vervangers
KOFFIEMACHINE SUIKER

1000g
Voor in de koffiemachine
Eenvoudig een zoetere smaak
Extra fijn en lost snel op

SUIKER STICKS
4g x 600st

CANDEREL STICKS

Eenvoudig een zoetere smaak
Extra fijn en lost snel op
In handige dispenserdoos

SUIKERKLONTJES

0,5g x 500st

1000g

Alternatief voor suiker
Net zo zoet als suiker
Perfect gebalanceerd

Fijne suikerklontjes
Alternatief voor sticks
Eenvoudige verpakking

Melk

KOFFIEMACHINE CREAMER

750g
Voor in de koffiemachine
Eenvoudig in gebruik
Mildere koffiesmaak

HALVAMEL KOFFIEROOM

485ml
Halfvolle koffiemelk
Romige en zachte smaak
Laag in vetgehalte

MELKCUPJES
8,4ml x 200st

CREAMER STICKS

A-Merk Friesche Vlag
Gemakkelijk te openen
Handige hoeveelheid

OPSCHUIMMELK

2,5g x 600st

1L houdbaar UHT

Perfecte dosering
Lost snel en gemakkelijk op
Lange houdbaarheid

Stevige schuimlaag
Gemakkelijk op te schuimen
Is er ook als huismerk

Roerstaafjes
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BAMBOE ROERSTAVEN
2000st

Milieuvriendelijk
Handige dispenser
Nagenoeg smaakloos
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Stijlvol servies

Bekers & Disposables

Of een recyclebare kartonnen beker

SOEP / THEE BEKER

TO GO DEKSELS

100st per rol

230ml 50 of 1000st

Porseleinen kop en schotel

Passen op Gio beker
Ideaal voor koffie-to-go
Comfortabel en hygiënisch

Perfect formaat voor soep
Hittebestendig
Binnenkort in Gio design
BLANKE VENDING BEKER

180ml 100 of 2500st
Geschikt voor koude dranken
Geschikt voor bekeruitgifte
Blanco design

ESPRESSO
KOP & SCHOTEL
Set 4 stuks

Handzaam formaat
Luxe uitstraling
Vaatwasser bestendig

KOFFIE
KOP & SCHOTEL
Set 4 stuks

Horeca beleving
Voordeelset van 4 stuks
Vaatwasser bestendig

CAPPUCCINO
KOP & SCHOTEL
Set 4 stuks

Grotere afmeting
Compleet servies
Vaatwasser bestendig

GIO COFFEE
KARTONNEN BEKER
177ml 50 of 1000st

FSC® gecertificeerd
Goed recyclebaar
Stevig & hittebestendig

Koffie- en thee glazen

DRINKBEKER

200ml 100 of 1000st

BEKER DRAAGTRAY

Voorkomt smaakafgifte
Goed recyclebaar
Stijlvol trasparant

1 stuk
Koffie voor 6 collega’s
Draagt makkelijk
Ligt stevig in de hand

Circulaire bekers
Recyclen met Seenons

Wist je dat.. een koffiebeker van Gio Coffee tot wel 7x gerecycled
kan worden? En met het koffiedik (of koffiedrab) kun je ook een hele
hoop. Je kunt er oesterzwammen mee kweken, biogas produceren
of zelfs pennen mee maken. Zonde om je beker en koffiedik zo maar
weg te gooien, terwijl Seenons er iets mee kan doen!

LATTE MACCHIATO
GLAS
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THEE
GLAS

DISPENSER
RVS

Set 6 stuks

Set 6 stuks

Past 100 bekers

Stijlvolle servering
Perfecte melklagen
Vaatwasser bestendig

Helder glas
Voordeelset van 6 stuks
Vaatwasser bestendig

Roestvaststaal
Handig en stijvol
Aan de muur te bevestigen

Jij verzamelt het koffiedik en/of de koffiebekers. Seenons zorgt dat
het wordt opgehaald en zo efficiënt mogelijk wordt gerecycled. Dat
is pas impact maken. Meer weten over het verduurzamen van jouw
koffie-afval? Vraag dan naar de mogelijkheden om het afval op te
laten halen door Seenons. Handig én goed voor het milieu!
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LEKKERS VOOR
BIJ DE KOFFIE
Dat maakt de pauze.

Koekmix

HOPPE
CAFE NOIR

HOPPE
POTPOURI

HOPPE
VARIËTÉ

150st per doos

150st per doos

150st per doos

Uniek biscuitje
Laagje koffieglazuur
Luxe uitstraling

Luxe koekmix
Chocola van Belgische kwaliteit
Heerlijke roomboterkoekjes

Hollandse koekjes
Grote diversiteit
Koekjes per stuk verpakt

AMBACHTELIJKE
STROOPWAFELS

Nougat

10st per pak

Met roomboter
Vers uit de bakkerij
Volgens familierecept

AMANDEL NOUGAT
150st per cilinder
Zacht en romig
Verrassend
Per stuk verpakt

HOPPE
WINTERMELANGE
150st per doos

Drie soorten chocoladetruffels
Chocola van Belgische kwaliteit
Verkrijgbaar in wintermaanden

Ve rw en je ga st
m et ee n no ug at je
di e bi j de ko ff ie pa st

Iedere keer wat anders

Wij houden van verrassen. En laten we eerlijk zijn, een beetje variatie inspireert en geeft
weer nieuwe energie. Daarom bieden wij door de seizoenen heen afwisselend lekkers aan.
Denk aan een smeltend paaseitje op je tong of een stukje gevulde speculaas naast je kop
koffie. Dit wisselende assortiment kan je direct bestellen bij je vertegenwoordiger.

GEVULDE
SPECULAAS
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ASSORTIMENT
PAASEIEREN

250g

1000g

Roomboter en banketspijs
Rijkelijk gevuld
Einde jaar beschikbaar

Chocolade eieren zonder vulling
Smaken puur, melk en wit
Wordt geleverd in luxe silo

VAN HOUTEN
CHOCO SACHETS
23g x 10st

Snel een warme choco
Lekker en verantwoord
Extra energiemoment
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THEE VAN
GIO COFFEE
Ambachtelijk
& Authentiek
Natuurlijk
& Stijlvol
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THEE VAN GIO COFFEE
GIO LEAVES
Gio Coffee is er voor je op ieder moment. Of je nu zin hebt in koffie of juist
in thee. Daarom is er Gio Leaves. Thee om echt even van te genieten. Ervaar
een ware horeca beleving op de werkvloer. Onze speciale tea blends zijn
samengesteld door onze eigen theekenners.

Zwarte Thee

Groene Thee

Black tea
Everyday

Black tea
Earl grey

Green tea
Mindful

Black tea
Strawberry

Black tea
Forest Fruits

Green tea
Lemon

Rooibos Thee

Thee display

Geschikt voor 8 theedoosjes
Stijlvol voor in de pantry
Maakt je koffiecorner compleet
Ontwerp met echt hout

Toronto Tea Machine
Eindeloos door tappen

Altijd de perfecte temperatuur
Efficiënt & energiezuinig
Compact formaat

De Toronto Tea Machine zorgt ervoor
dat jij optimaal kunt genieten van jouw
favoriete theesmaak! Met de aanpasbare
temperatuurregelaar haal je de beste
smaakbeleving naar boven. Ideaal voor de
theedrinker!

Rooibos
African

Everyday Voordeelbox
100st zonder envelop

Alle smaken thee
24 st met envelop

Handige box
Displayfunctie
Theezakjes zonder nietje

Luxe uitstraling
Populaire theesmaken
RFA gecertificeerd
en plasticvrij

Andere smaken

Naast ons eigen theemerk, bieden we ook nog een aantal andere
smaken aan om het assortiment compleet te maken.

Ambachtelijk
theekrat

Ruimte voor 8 doosjes
Look van een toolbox
Vervangt de theekist
Gemaakt van echt hout
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Het theekrat is ontworpen voor ultiem gebruikersgemak. Je plaatst de theeverpakking
namelijk in zijn geheel in het theekrat en wisselt deze eenvoudig om voor een nieuwe
als de oude leeg is.

Thee smaken

VARIATY PACK

25st met envelop

180st met envelop

Zwarte Thee

Groene Thee

Infusions

Assortibox 12 smaken

Citroen
Blauwe bes
& bramen

Mint

Kamille
Pepermunt

Diverse bekende theesmaken
Luxe presentatie
Grootverpakking
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Soep op je werk
KOM SOEPEL DE DAG DOOR!

Verwen je collega’s met heerlijke
soep op het werk. Voor de lekkere
trek of een energiemoment rond
de middag.

Cup-a-Soup
CUP-a-SOUP
IN VENDING ZAK
416 - 655g

6 heerlijke smaken
Cup-a-Soup automaat
Handig voor grootverbruik

Smaken:
- Kip
- Tomaat
- Kerrie
- Champignon
- Chinese tomaat - Rundvlees

CUP-a-SOUP
SACHETS

21/24st per pak
15 heerlijke smaken
Minder zout
Inhoud met een bite

Alle smaken
soep sachets!

Knorr
KNORR BOUILLON
SACHETS

Voor in de koffiemachine

80st per pak

1000g

4 heerlijke smaken
Bedrijfsverpakking
Makkelijke dosering

2 heerlijke smaken
Geschikt voor koffiemachine
Doseert automatisch

Smaken:
- Tomaat
- Tuinkruiden

SPECIALE SOEPBEKER
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KNORR SOUP

Een goede bak soep verdient een
eigen beker. Daarom deze speciale
soepbekers van 230ml. Dat is pas
echt smullen!

- Kip
- Rundvlees

Smaken:
- Tomaat
- Kip

230ml 50 of 1000st
Perfect formaat voor soep
Hittebestendig
Binnenkort in Gio design
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Accessoires

Alles voor een nette koffiehoek

Lekker fris

Reinigingsmiddelen
REINIGER FRANKE FM

950ml
ZEEP NAVULLING

Geschikt voor Franke
Past in foammaster
Vereist voor melkreiniging

400ml
Handige navulverpakking
Zeepdispenser geschikt
Makkelijk te vervangen

REINIGER MILKBASE

15g x 30st

KOFFIEMACHINE
REINIGINGSTABS
30st of 120st per pot

Automatische reiniging
Klein- of grootverpakking
Geschikt voor koffiemachines:
Lagundo, Lucca, Baristi 100

MELKOPSCHUIMER
REINIGER
1000ml

Knijpdoseerverpakking
Eenvoudig reinigen
Geschikt voor machines
met verse melk

Voor Lagundo Lattia FM
Per stuk verpakt
Vereist voor melkreiniging
REINIGER FRESH-BREW

15L x 100st

Palermo Pro
Koffiedik afvalbak
Biologisch afbreekbaar
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PAPIER
DISPENSER

1000ml

18,5x11,5x8 (Lxbxd)

35x17,5x17,5 (Lxbxd)

Koffiemachinereiniger
Zuma-brewer
Handige knijpdosering

Wandbevestiging
Luxe uitstraling		
Bevestiging zonder schroeven

Wandbevestiging
Praktisch & gebruiksvriendelijk
Professionele uitstraling

PAPIER NAVULLING

120m rol
Papierdispenser geschikt
Standaard formaat
Gerecycled papier

Netjes opgeruimd

Afvalzakken

KOFFIEDIK
ZAKJES KLEIN

ZEEP
DISPENSER

KOFFIEDIK
ZAKJES GROOT

AFVALZAK
60 LITER

25L x 100st

60L x 10st

Lucca - Lagundo - Magenta
Koffiedik afvalbak
Biologisch afbreekbaar

Pedaalemmer
Stevige zak
Waterdicht

BARISTA
WORKSTATION

ONDERKAST
SMALL

ONDERKAST
NORMAAL

Display naast koffiemachine

90x40x65cm (Lxbxd)

90x60x72,5cm (Lxbxd)

Altijd een nette koffiehoek
Voor alle kleine koffieproducten
Gemakkelijk uitneembaar

Compacte koffiemachines
Ruimte voor koffieproducten
Ingebouwde bekerdispenser

Alle type koffiemachines
Maak je koffiehoek compleet
Uitneembare schappen
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GA VOOR GEMAK
Kies een samengesteld pakket

Je hebt kennisgemaakt met alle producten om je koffiehoek compleet
te maken. Veel om uit te kiezen; daarom helpen we je een handje. We
hebben de meest gekozen producten voor je samengesteld in drie
handige pakketten. Ga je voor het Meest Gekozen pakket? Of, bied je
collega’s, bezoekers en jezelf wat extra’s met het Luxe pakket. Staat jouw
perfecte samenstelling er niet tussen? Pas het dan aan naar jouw wens.

Ga voor Basic

Green Leaves

KL AN TC AS E

Dit zijn de essentiële koffiebenodigdheden,
handig samengesteld in het Basic pakket.
Hiermee bied je niet alleen zwarte koffie
aan, maar ook thee, melk en suiker.
Inhoud: bekers, suiker in zak, creamersticks,
roerstaven, voordeeldoos zwarte thee, drinkbouillion
en reinigingsproducten voor jouw koffiemachine.

Meer dan koffie
Gemak staat voorop

Meer dan enkel koffie

De koffieoplossing die Green Leaves koos, was de Baristi 100.

Naast de koffiemachine heeft Green Leaves ook een compleet

Een koffiemachine die qua design perfect past bij het bedrijf en

pakket aan bijproducten. Gio Leaves, thee, opschuimmelk, suiker,

daarnaast alle elementen had uit de zoekvraag van Green Leaves:

alles wat ze nodig hebben voor een goede kop koffie.

een losse melk unit, makkelijk onderhoud, niet al te groot en een

‘Het is gemak. Ontzorging. Maar het compleet laten komen, zorgt

mogelijkheid tot aansluiten op de waterleiding. Zo hoeft niemand

er ook voor dat ik één bon heb met al mijn koffieproducten. Dus

meer drie keer op een dag heen en weer te lopen om het reservoir

zakelijk is het ook gewoon heel fijn.’

M ee st
Ge ko ze n

Ga voor het meest gekozen pakket.
Hierin vind je alles wat je verwacht in
een koffiehoek met voldoende keuze
voor iedereen.
Inhoud: bekers, suikersticks, melkcupjes, roerstaven,
koekjes, soep sachets, thee assorti, to go deksels en
reinigingsproducten voor jouw koffiemachine.

te vullen.

Kof fieo plos sing Gre en Lea ves:
Ga voor Luxe

Gio Leaves
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Ga voor Goed

Theevariaties

Suikersticks

Opschuimmelk
Verse melk

Onderkast

Ve rr as je
be zo ek er s
Ga voor Luxe

Ga voor het Luxe pakket als je wilt
uitpakken. Verras je bezoeker en
verwen je medewerker met een luxe
koffiehoek. Niet alleen de koffie,
maar ook de thee is perfect geregeld
met
de
handige
theemachine.
Inhoud: bekers, suikersticks, canderel, melkcupjes,
halvamel, roerstaven, nougat, soep sachets, thee
assorti met theemachine, complete servies set,
opschuimmelk en reinigingsproducten voor jouw
koffiemachine.

... Koffiemelange,
luxe servies, thee, melk, suiker, bamboo roerstaafjes, soep, choco, hoppe koekjes, nougat en stroopwafels
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Direct extra producten toevoegen aan
je bestelling? Of, heb je een andere
vraag? Wij staan voor je klaar!

Telefoon:
088 123 4400

Mail:
info@giocoffee.nl

Website / chat op:
www.giocoffee.nl
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