Topkwaliteit voor uw bedrijf

WE6 Professional

WE Professional Line
Ultieme innovatie in tweevoud

WE8 Professional

JURA – If you love coffee

Verrassend betaalbaar
WE Professional line
Met gepaste trots introduceert JURA Professional twee nieuwe
koffiemachines. Perfect geschikt voor het MKB of bijvoorbeeld
op directiekamers. Voorzien van innovatieve technieken zijn zij nu
onderdeel van de JURA Professional koffiemachines.
Volle capaciteit
Beide koffiemachines zijn uitgerust met een bonenreservoir van
500 gram koffiebonen en een waterreservoir van 3 liter. Hier kunnen tot
wel 25 producten mee bereid worden. De koffiemachines zijn eenvoudig
te bedienen en te reinigen. Kortom, heerlijke koffie van barista-kwaliteit
met optimaal gebruiksgemak voor uw bedrijf.
Uw persoonlijke totaaloplossing
Dankzij een breed palet aan accessoires zoals koppenwarmers,
melkkoelers, afrekensystemen en zelfs meubilair, kunt u de oplossing
voor uw koffievraagstuk geheel naar eigen behoefte vormgeven. Daarnaast
kunt u met vragen ook altijd terecht bij onze geautoriseerde dealers.
Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op www.juraprofessional.nl.

WE6 Professional in het kort:
Innovatief P.E.P. systeem voor
een perfecte espresso
Zeer geschikt voor het MKB
en kleine afdelingen
Strak Zwitsers design
Inclusief Aroma G3 molen, IWS Intelligent
Water System, Vacuum zetgroep

WE8 Professional in het kort:
Innovatief P.E.P. systeem voor
een perfecte espresso
Met 1 druk op de knop keuze
uit 11 koffiespecialiteiten
Revolutionair fijnschuimtechnologie
voor heerlijke melkgerechten
Eenvoudig te reinigen

Prijzen & Beschikbaarheid
JURA WE6 Professional

Art.15114

€ 1.200,-

JURA WE8 Professional

Art.15091

€ 1.565,-

Scan deze QR-code voor
de productvideo’s of kijk op:

Topkwaliteit voor uw bedrijf

youtube.com/juraprofessional

WE6 Professional
De JURA WE6 Professional is voorzien van het innovatieve P.E.P. (pulse extraction process)
systeem voor de perfecte espresso. Deze koffiemachine bereidt heerlijke espresso, koffie,
ristretto, maar produceert ook heet water voor bijvoorbeeld thee. De WE6 is bovendien zeer
eenvoudig te bedienen in combinatie met het moderne TFT-display scherm.

WE8 Professional
De JURA WE8 Professional gaat net een stapje verder, en is voor de koffieliefhebbers die
naast heerlijke espresso, koffie, ristretto ook graag cappuccino, latte macchiato en flate white
drinken met verse melk. Het nieuwe revolutionaire fijn schuimtechnologie maakt
deze koffiespecialiteiten van topkwaliteit.

Accessoires & Onderhoudsmiddelen

JURA Cup Warmer

JURA Cup Warmer

Cool Control basis

Per etage plaats aan
6 cappuccino-, 4 koffie
of 5 espressokopjes

Plaats voor 24 espressokopjes
(Ø 60 mm) of 16 koffiekopjes
(Ø 80 mm)

Inhoud 1 liter

Art. 72229

Art. 13253

Art. 70583

€

€ 629,75

JURA Reinigingstabletten

pot à 25 stuks

art. 62535

€ 27,50

JURA Ontkalkingstabletten

pot à 36 stuks

art. 70751

€ 46,50

JURA Claris Pro Smart

1 stuk

art. 72819

€ 29,-

JURA Cappuccinatore-reiniger

fles à 1 liter

art. 62536

€ 14,50

GEAUTORISEERD JURA DEALER:

Milk Cooler ‘Piccolo’

Grote versie filter Claris
Pro Smart hoge capaciteit
gebruik 80 tot 300 liter

Voor 2x 1l. pak

€ 131,40

Art. 70125

Claris Pro Smart

€ 155,45

Art. 72819

€ 29,-

JURA Professional Premium Service
Een JURA Professional is de beste keuze om jarenlang onbezorgd te
genieten van de heerlijkste koffiespecialiteiten. Om dit mogelijk
te maken, staat JURA altijd voor u klaar. Met de Premium Service
bijvoorbeeld, voor een servicebeurt op locatie.
Mocht er zich toch een keer een storing voordoen aan uw JURA
Professional koffiemachine, dan ondersteunen de deskundige medewerkers van
de JURA Professional Service u graag. Ook kunnen de technische specialisten van
JURA het probleem op locatie voor u verhelpen. Dat scheelt u tijd.

Informeer naar onze servicemogelijkheden: 079-33 00 796

Leasing
JURA Professional biedt ook de mogelijkheid om gebruik te maken
van een passende lease-oplossing.

Informeer naar onze leasemogelijkheden: 079-33 00 796

Alle in deze flyer genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Omdat onze producten
constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in
de technische gegevens als in de kleur mogelijk. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Voor het beste resultaat adviseren wij u alleen gebruik te maken van de originele
JURA-onderhoudsmiddelen. Om de techniek van uw machine in optimale conditie
te houden raden wij u aan om regelmatig een onderhoudsbeurt uit te laten voeren
door een JURA-geautoriseerde technische dienst. Vraag uw dealer naar meer
informatie over het JURA-onderhoudsconcept.

JURA-hygiëne gecertificeerd
door TÜV Rheinland®
JURA heeft van TÜV Rheinland het certificaat
voor hoge hygiënische standaards
ontvangen. Wetenschappers hebben
zeven maanden lang dagelijks
JURA-koffiemachines getest op hygiëne.

Hygiene
standards

CERTIFIED

Onafhankelijk microbiologisch laboratoriumonderzoek
Analyses van hygiënisch relevante componenten
Resultaten: alle JURA-koffievolautomaten zijn bijzonder hygiënisch

JURA Professional
Koraalrood 141
2718 SB Zoetermeer
Tel. 079 33 00 796
Email. sales@juraprofessional.nl

www.juraprofessional.nl

