


Locatie :
Turijn is na Milaan de grootste stad van Noord-Italië. Ze ligt ten zuidwesten van Milaan 
en ten noordwesten van Savona en is de hoofdstad van de regio Piëmonte en de 
provincie Turijn.

Over Lavazza :
Het begon allemaal toen Luigi Lavazza in 1895 de eerste Lavazza-winkel aan de Via San 
Tommaso in Turijn opende. We zien hem voor ons, omringd door zakken koffie van 
verschillende oorsprong die hij gebruikte om de blends te maken.

Een passie voor uitmuntendheid die van elk kopje een onvergetelijke ervaring maakt.

De Lavazza-koffie die we vandaag drinken, is het resultaat van zijn idee: koffie uit 
verschillende delen van de wereld combineren om aan alle soorten smaken te voldoen. 
Honderdtwintig jaar geschiedenis: een onvergetelijk moment van ontroering, het 
overkomen van obstakels en belangrijke veranderingen, en een sprong vooruit naar de 
toekomst.

Luigi Lavazza was een man met veel initiatief, inventiviteit en passie voor zijn werk. Hij 
ontdekte de verschillende oorsprongen en kenmerken van de plant, de koffie, en 
bestudeerde de kunst van het blenden om aan de smaak van zijn klanten te kunnen 
voldoen. Op deze manier zijn de blends geboren.
Van klein ambachtelijk bedrijf tot industriële gigant en een van 's werelds 
toonaangevende koffiebranders. 

De geschiedenis van de Lavazza Group is er een van een grote passie voor 
kwaliteitskoffie, gekoppeld aan een ondernemingsgeest die wordt bepaald door 
innovatie en verantwoordelijkheidsgevoel.



De waarden van Lavazza :

Authenticiteit 
We zijn trouw aan ons verleden en aan onszelf 
We zijn oprecht omdat we de vrijheid om onszelf te zijn, de vrijheid om onze ideeën te 
uiten, koesteren. 
We respecteren de mening van anderen in de hele Groep. 
We zijn trots op onze roots en geloven in de toekomst waar we samen aan werken.

Passie voor uitmuntendheid 
We geloven dat zelfs uitmuntendheid kan worden verbeterd 
We zijn gepassioneerd over onze producten en diensten en we zorgen altijd voor een 
onberispelijke kwaliteit, wat onze rol ook is. 
We brengen toewijding in alles wat we doen, waardoor we alle verwachtingen kunnen 
overtreffen. 
We streven er altijd naar om uitzonderlijke ervaringen te creëren voor onze klanten, 
consumenten en voor alle mensen: voor ons hebben mensen de hoogste prioriteit.

Inventiviteit 
We blijven streven naar meer 
We richten ons op de toekomst en leren van onze fouten om een   betere toekomst te 
creëren. 
We zijn flexibel en in staat om ons aan te passen en benaderen nieuwe situaties met een 
open en ontvankelijke geest. 
We passen onze geest van initiatief toe om problemen te overwinnen, we zijn moedig en 
gedurfd, we denken groot en we geven nooit op.



Waterbron : Watertank 0,9L 
Energie besparend : Ja 
Ingebouwde filter : Ja 
Capsule extraxctiecapaciteit : 9 
Pakkethoogte : 30cm 
Pakketbreedte : 16cm 
Pakketdiepte 37cm 
Gewicht : 4,4Kg 
Machine opstarttijd : 25sec. 
Stroom : 220-240V AC / 50-60Hz 
Kracht : 1455 watts 
Kabellengte 0,8m

Lavazza Blue Classy Compact

De LB Classy Compact, in de kleur donkerblauw, is een ultra-compacte
koffiemachine. 

De machine is eenvoudig in gebruik zodat u elke keer weer een heerlijk
kopje koffie kunt bereiden. Met slechts één druk op de knop bereikt 
het water in 25 seconden de ideale temperatuur. Door middel van de 
energiebesparingsmodus schakelt de machine na 9 minuten 
automatisch uit. 

Alle smaak en kwaliteit van een eenvoudige, intuïtieve machine “Made
in Italy” waar u uw koffiekeuze met een simpele aanraking kunt kiezen. 

Je hebt de keuze uit 3 voorgeprogrammeerde kopgroottes, namelijk 
espresso, lungo en vrije uitgifte. 





Lavazza Blue ¡Tierra! Colombia - 100 Capsules

¡Tierra! Colombia is een zoete, aromatische espresso met een volle body. 

De gewassen Colombiaanse Arabica zorgt voor een verfijnde zuurgraad en tonen van tropisch fruit 
die worden vergezeld door aroma's van limoenschil en jasmijnbloemen met een afdronk van zoete 
likeur.

Alleen geschikt voor gebruik in Lavazza Blue capsulemachines.



Lavazza Blue Alteco - 100 Capsules

De vakkundige selectie van Robusta uit ongerepte natuurgebieden en Arabica afkomstig van 
bergtoppen, geeft leven aan een zoete en elegante espresso. 

Een espresso met fluweelzachte crema, persistente aroma’s en smaaktonen van honing en 
hazelnoten die subtiel overgaan in een afdronk van pure cacao.

Alleen geschikt voor gebruik in Lavazza Blue capsulemachines.



Lavazza Blue DEK Cups - 100 Capsules

De Dek espresso omvat een milde en ronde melange met een fluweelzachte crèmelaag. Een selectie 
van de beste koffie geeft een cafeïnevrije espresso met een intense en aanhoudende smaak. 

Dankzij de unieke methode van het cafeïnevrij maken van de koffie bevat de Lavazza Dek dezelfde 
zintuigelijke eigenschappen als traditionele koffie.

Alleen geschikt voor gebruik in Lavazza Blue capsulemachines.



Lavazza Blue Caffè Crema Cups - 100 Capsules

Caffe Crema is een zoete blend met een evenwichtige, dikke, romige crema, samengesteld uit een 
fijne selectie van 100% gewassen Arabica. 

De speciale manier van branden, gecombineerd met de juiste maling, resulteert in een bijzonder 
zoete en fluweelachtige koffie met een aanhoudende afdronk een met een dikke, goudkleurige 
crema en bevat tonen van jasmijn en biscuit. 

Geschikt voor koffie en alleen beschikbaar in enkele capsules.

Alleen geschikt voor gebruik in Lavazza Blue capsulemachines.



Lavazza Melkcups 9gr - 200 stuks 

Lavazza bluespresso volle melkcups van circa 9 gram. 



Lavazza Chocolade - 200 stuks 

Een kwalitatief hoge kwaliteit donkere chocolade die de geur van een Lavazza espresso naar boven 
brengt.



Lavazza rietsuikerzakjes 4gr - 1000 stuks

Deze rietsuikerzakjes zijn gevuld met een hoge kwaliteit rietsuiker. 
Een zakje bevat circa 4 gram.



Lavazza suikersticks 4gr - 700 stuks

Deze suikerstaafjes zijn gevuld met een hoge kwaliteit witte kristalsuiker. 
Een staafje bevat circa 4 gram.



Lavazza Amandelbonbon - 200 stuks 

Een heerlijke amandel bedekt met chocolade en cacaopoeder: een uitstekende aanvulling bij uw 
Lavazza koffies.


