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Goed melkschuim wordt 

steeds belangrijker

FrieslandCampina is specialist op het  

gebied van melk en behoort tot de  

grootste zuivelondernemingen ter wereld. 

Als coöperatie met eigen leden melkvee-

houders, beheren wij de keten ‘van gras 

tot glas’. 

De populariteit van cappuccino’s en latte 

macchiato’s is de afgelopen jaren enorm 

gestegen. Hierdoor wordt het belang van 

goed melkschuim steeds groter. Horeca- 

bezoekers verwachten een prachtige, 

heerlijke melkkoffie. Telkens weer. Maar 
continu perfect melkschuim maken, is nog 

best lastig. Gelukkig heeft FrieslandCampina 

de oplossing.

WIT &
 waardevol

34%
van de koffies zijn 

melkkoffie



6 cappuccino’s

per minuut

altijd perfect

melkschuim

een druk

op de knop

4 5

Voor de perfecte melkkoffie komt uw klant 
graag terug. Omdat niet al uw personeel 

barista-kwaliteiten heeft, ontwikkelde 

FrieslandCampina Lattiz®, een machine 

die constante barista-kwaliteit melk-

schuim levert en direct inspeelt op de 

groeiende vraag in de markt.

Met 1 druk op de knop biedt Lattiz® de 
snelheid die nodig is tijdens piekmomenten 

met melkschuim voor 6 cappuccino’s per 

minuut. De innovatieve schuimtechniek 

garandeert een constant perfect egaal, 

crèmig melkschuim voor diverse melkkoffies. 
Lattiz® is hiermee dé revolutie voor melk-

schuim in de horeca.

Revolutie in  

melkschuim

INNOVATIE in melkschuim
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‘Goede melk kan een slechte koffie niet 
goed maken, maar slechte melk kan een 

goede koffie wel verpesten.’

Het maakt niet uit wie de machine bedient. 

Lattiz® garandeert een constante, hoge 
standaard. Barista-kwaliteit melkschuim 

is immers de norm. Het melkschuim van 

Lattiz® streelt zowel de smaak als het oog 
voor dat belangrijke ‘gevoel van luxe’ waar 

uw klanten van houden. Kortom: Lattiz® is 
de kortste weg naar standaard succes met 

barista melkkoffie.

ALTIJD
De barista-standaard  

voor succes 

PERFECT
melkschuim



98

1DRUK
op de knop

We kunnen er kort over zijn: wat gisteren 

was voorbehouden aan de beste barista, 

presteert vandaag uw invalkracht.  

Wisselende kwaliteit melkschuim behoort 

hiermee voorgoed tot het verleden. 

Met één druk op de knop altijd constante 

barista-kwaliteit melkschuim. Slechts 6 simpele 

knoppen zorgen voor het perfecte melk-

schuim voor cappuccino, latte macchiato, 

koffie verkeerd, etc. Elke knop is eenvoudig 
in te stellen op kopgrootte, voor exact de 

juiste hoeveelheid. Er kan ook een variabele 

hoeveelheid melkschuim getapt worden. 

Zo heeft u met Lattiz® 100% volleerde  
barista’s in huis.

Ontdek ‘t gemak
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Tijd is geld en uw klanten houden van 

snelle service. Een win-win met potentie 

voor de toekomst, want een tevreden 

klant ziet u zeker terug. 

Lattiz® maakt het mogelijk binnen enkele 

seconden een Cappuccino te serveren 

van de hoogste kwaliteit. Extra drukte in 
de zaak is dus meer dan welkom. Met een 
verrassende capaciteit van 6 Cappuccino’s 

per minuut zult u zich alleen maar verheu-

gen op de piekmomenten. En tijdrovend 
schoonmaken behoort ook tot het verle-

den met het efficiënte bag-in-box systeem 
en de automatische spoelfunctie. Lattiz® 
maakt succes simpel: ‘Latte Made Easy’. 
Elke dag weer.

Snel én goed

CAPPUCCINO’S

6
per minuut!
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van Lattiz
VOOR DELEN
NOG MEER

geen contact 

tussen product, apparaat  

en medewerker

optimale

hygiëne

en minder afval

duurzaam

energielabel

A++

uit een pak*

* gebaseerd op 180 ml kop, 30 ml espresso,

barista kwaliteit melkschuim

cappuccino’s

140

dagen

ongekoeld

houdbaar
na opening van de

bag-in-box

10
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bag-in-box

• 4 liter

elektrische aansluiting

• 230V / 50-60Hz /3000W / 13A

inhoud

• 140 cappuccino’s, 90 latte macchiato’s
wateraansluiting

• ¾ BSP, geïnstalleerd open regelmatig 

onderhouden filtersysteem
• benodigde waterdruk 1,5 - 6 bar

bereidingstijd

• 5-6 servings per minuut
• constant resultaat tijdens piekuren gewicht

• apparaat 15 kg

afmetingen gesloten machine

• bxdxh 195 x 520 x 586 lekbak -taphoogte

• 85 - 165 mm

afmetingen open machine

 • bxdxh 195 x 520 x 910 inhoud lekbak

• 0,5 liter

PRODUCT specificaties

Plaating door derden

Voor de installatie dient op locatie het volgende 
aanwezig te zijn:

• vrij geaard stopcontact binnen 1.5 meter
• vrije waterleidingsaansluiting binnen 1.5 meter
• vrije beluchter tapkraan

* aantal servings is afhankelijk van de kopgrootte, 
type product en schuimkwaliteit. Zo geeft 

cappuccino o.b.v. 180 ml kop met 30 ml espresso en 

barista kwaliteit schuim 140 porties en Latte machiato 

o.b.v. 340 ml glas met 30 ml espresso en barista 

kwaliteit schuim is goed voor 60 porties.

*



uw koffieleverancier uw service partner

SERVICE
www.lattiz.nl

perfecte


