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Vid kontinuerliga inköp av vårt espressokaffe!
Hos oss kan du bli kaffekund med förmånliga förmåner!
Om Oss
Vi säljer och servar maskiner för restauranger, café, bageri, storkök och privatbruk. Vi importe‐
rar och marknadsför bl.a. glassmaskiner, espressomaskiner och kvarnar. I vårt stora kontaktnät
finns både svenska och utländska leverantörer. Vår aﬀärsidé bygger på att förenkla hanteringen
av snabbsålda produkter såsom mjukglass, espresso och kaﬀe genom att leverera produkter av
hög kvalitet och bistå våra kunder med god service och support. Företaget har 30 års lång erfa‐
renhet av bl.a. glassmaskiner och espressomaskiner. Mer än 35 år i branschen.

2

Alrp Agentur AB

Telefon: +46 40 321730

Norra Grängesbergsgatan 5, 214 44 Malmö

Fax: +46 40 921175

www.alrp.se

Som kaffekund hos oss,erhåller ni:
©
©

Vid leverans av espressokaffe kan vi göra:

Servicerabatt 10% rabatt vid arbete på
©
espressomaskinen ‐ Arbete & reskostnad ©
Bra kaﬀeerbjudanden!
©

Okulär besiktning av maskinen
Vid behov, rengöring av grupper med
rengöringsmedel
Kontroll av kvarn, justering vid behov.
Test av färdig produkt (espresso: crema,
smak mm)

www.alrp.se
E‐post: info@alrp.se

www.alrp.se
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Kaffebönor

Kaffebönor
Cafes Richard, franskt rostat kaffe—250gr, 500gr eller 1kg påsar.

Hela bönor är det bästa valet när du har en
kvarn eller en espressomaskin med kvarn. Ny‐
malet kaﬀe ger bästa tänkbara resultat och
doften är ljuvlig. Kaﬀebönorna är förpackade
i påsar med en ventil på framsidan, som släp‐
per ut den gas som bildas av kaﬀet, samtidigt
som den stänger för att luft inte skall släppas
in till kaﬀet. Med det här systemet behåller
bönorna sin fräschör och smak under hela för‐
varingstiden. Du kan köpa vårt espressokaﬀe i
påsar, men du kan också beställa kartongvis.
Vid större kaﬀeorder, vänligen kontakta för‐
säljningskontoret för en oﬀert.

©
©

©

Vid köp av 1 kartong hela CAFFÈ GIOIA bönor
(12 kg = 1680 koppar) ‐ 5% rabatt på listpriset
Vid köp av 2 kartonger hela CAFFÈ GIOIA bö‐
nor (24 kg = 3360 koppar) ‐ 10% rabatt på listpri‐
set
För vart 3:e inköp av hel kartong CAFFÈ GIOIA
bönor, medföljer 6 st koppar helt utan kostnad!

©
©

Köp 4kg Caﬀé Gioia espressokaﬀe till listpris och
få 1kg extra utan kostnad
Vid nästa köp av minst 12 kg erhålles utan extra
kostnad:
‐ 6st Gioia espressokoppar
‐ 12st Gioia cappuccinokoppar

100% Arabica
Söt, god och aromatisk
blandning, naturligt
ljus och med låg
koﬀein nivå.
Fullständigt odlade med
biologisk process utan
fytokemiska gödsel
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100% Arabica
Smakrikt med
rik bouquet,
något sötare
än Gioia 90%.

GI 503—Oro, 1kg

90% Arabica
Vår storsäl‐
jare! Stark
smak & rik
bouquet, kaﬀet
för kaﬀeälska‐
ren med en
passion för det
mustiga.

CAR 10.1—Perle Noire, 1kg

100% Arabica
Cafes Richard topp‐
blandning ‐ Rikt &
harmoniskt. En
blandning av bästa
Arabicabönor, med
rund & balanserad.

CAR 05.1—Colombia, 500g

100% Arabica
Milt, lite sött, myck‐
et mjukt & aroma‐
tiskt. En klassiker

GI 403 —Guld, 1kg
GI 403-250—Guld, 250g

80% Arabica
Kraftfullt & di‐
stinkt med per‐
fekt balans i
smak & kropp.
Finns också i
påse om
250gram.

www.alrp.se

GI 303 -Napoli, 1kg

60% Arabica
Kraftfullt na‐
politanskt
rostat kaﬀe
med perfekt
balans i smak
& kropp.

CAR 08.1—Jamaican, 250g

100% Arabica
Rikt i smaken, med
en fantastisk arom.
Fylligt & med la‐
gom syrlighet, en
perfekt balans. Av
många ansett som
världens bästa
kaﬀe

CAR 03.1 -Ethiopan, 500g

100% Arabica
Vilt & aromatiskt,
med en kraftig
bouquet

IZZO, italienskt kaffe— 1kg burkar.

IZ AG—Silver, 1kg

IZ AU—Guld, 1kg

En utsökt bland‐
ning med en per‐
fekt harmoni
mellan arom och
smak.

En kaﬀe‐blandning
av de bästa Arabica‐
bönorna

100% Arabica

Caffé Gioia, italienskt kaffe— 1kg och 250g påsar. 12 kg i en kartong

GI 603—Nero, 1kg

100% Arabica
Kraftfullt & krä‐
migt. Perfekt
balans mellan
styrka & mjukhet

Introduktionserbjudande i två delar:

Köp 5kg,
betala för
4kg!

GI 513—BIO & FAIRTRADE, 1kg
GI 531—BIO & FAIRTRADE, 250g

CAR 11.1—Florio, 1kg

100% Arabica

GI 103S—Silver Strong, 1kg

20% Arabica
Ett mycket mustigt
kaﬀe med angenäm
smak. Fantastiskt
gott med mjölk.

www.alrp.se
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Kaffesyrup

Kaffesyrup

Smaksätt och piﬀa upp din espresso, Café Latte, Cappuccino, drink, is‐te, dessert mm med Tora‐
nis kaﬀesyrups.Torani syrups är framför allt framtagna för användning i café, restaurang, bar
och coﬀeeshop, men även för hemmabruk. Syrupen säljs i flaska om 750ml.

TOR T361088

Amaretto
Är doftande med smak
av nötter & sötma.

TOR T361729

Crème de Caramel
Karamell smak.
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TOR T361446

Chai
Har en mild kryddig smak
med sötma.

TOR T361750

Creme De Cacao
En syrup med en rik, robust
choklad smak.

TOR T361477

Chocolate Bianco
Vit choklad.

TOR T362009

Hasselnöt
Är ljuv och smakrik. En
kulinarisk favorit.

www.alrp.se

TOR T361552

Cinnamon
En aning mer beskare
än den äkta kanelsma‐
ken.

TOR T362054

Irish cream
En perfekt blandning
mellan robust kaﬀe‐
smak & len, krämig va‐
niljsmak.

TOR T362764

TOR T362801

TOR T362825

TOR T362870

TOR T371391

TOR T371490

TOR T961059

TOR T961493

TOR T362641

TOR T362863

Nyhet! Syrup smak‐
satt med pumpa,
kanel, muskot, inge‐
fära & kryddnejli‐
kor, gör denna till
din nya favorit!

Nyhet! Syrup med
smak av
pepparkakor

Tiramisu
Fångar den riktiga
smaken av den itali‐
enska desserten.

Sockerfri karamell
Nyhet! Karamell,
utan kalorier.

Pumpkin Spice

Vanilj
Syrupen har en
lockande doft och
en rik, intensiv va‐
niljsmak, gjord på
de bästa vanilj‐
stängerna!

French vanilla
Smakrik som fram‐
manar liknelse av
förfinad, krämig,
fräsch smak av an‐
tingen vaniljglass
eller vaniljkräm.

Sockerfri choklad
Nyhet! Choklad,
utan kalorier.

Almond Roca
Mandel, choklad &
full av buttercrunch
smak.

Ginger
Denna syrup är speci‐
ellt framtagen där
man vill ge förfrisk‐
ningar eller komple‐
ment till Chai Latte.

Chocolate Milano
En syrup med intensiv
mörk chokladsmak
och kakaosmak, med
fyllig arom och djup
mörk nyans

Gingerbread

www.alrp.se
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Reklammaterial

För din kaffeservering

Vi kan tillverka dina meny skyltar och reklamskyltar i olika format.
Saker som är trevliga och praktiska att ha
när du använder din espressomaskin och
som ger den riktiga, italienska känslan:
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Latteglas
Cappuccino & Espresso muggar
Skumningsbringare & termometer
Termos
Lattebestick mm
Rörpinnar
Takeaway—Muggar, glas, lock, ser‐
vetter mm
Kaﬀestampar & Sumplådor
Gioia promotion artiklar: Förkläde,
brickor, koppar mm. Se nedan bild.

www.alrp.se
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E.S.E. Kaffepods
E.S.E systemet är idealiskt för dig som vill ha
en garanti för jämn kvalitet på kaﬀet. En kaﬀe‐
pod innehåller 7gr/ 14gr malet kaﬀe av rätt
malningsgrad. Kaﬀet är stampat och klart, för‐
packat i en lufttät förpackning. Du tar bara
fram det antal pods du behöver för tillfället. På
så sätt har du fräscht kaﬀe varje gång. Du behö‐
ver inte oroa dig för att kaﬀet är för löst eller

E.S.E. Kaffepods

för hårt pressat. Det blir perfekt varje gång.
Kuddarnas konstruktion medför också att ren‐
göring av maskin, arbetsytor, filter etc blir
mycket lättare och snabbare.
I vårt sortiment har vi både espressomaskiner
för pods och maskiner för malet kaﬀe, samt
några maskiner med den unika egenskapen att
de klarar båda delar.

Caffé Gioia, italienskt lösa förpackade pods —
Kartong/Box med 150st, 50st eller 20st

GI 514 -BIO & FAIRTRADE, 50st
GI 554 -BIO & FAIRTRADE, 20st

100% Arabica
Söt, god och aromatisk
blandning, naturligt ljus
och med låg koﬀein nivå.
Fullständigt odlade med
biologisk process utan fy‐
tokemiska gödsel

GI 806—Svart, 150st
GI 806-20—Svart, 20st

100% Arabica
Med en kryddig & fyllig
smak, särskilt omtyckt av
svenska kaﬀekännare
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GI 574 -BIO & FAIRTRADE, 50st

50% Arabica
Är en blandning av
Arabica & Robusta, ett
kaﬀe för den som äls‐
kar smaken & styrkan i
ett typiskt italienskt
barkaﬀe.
Fullständigt odlade med
biologisk process utan
fytokemiska gödsel

GI 352—Decaff, 20st

100% Arabica
Koﬀeinfria pods. Rik &
mjuk espresso med
mindre än 0,10%
koﬀein, men ändå med
en typisk kaﬀesmak.

GI 518 -BIO & FAIRTRADE, 25st

Grönt kaffe
Råkaﬀe, tillverkade av hög‐
kvalitativa Arabica kaﬀebö‐
nor från Peru. Kaﬀebönorna
är inte rostade. Den kraftfulla
antioxidant som råkaﬀet in‐
nehåller, kan öka upptaget
av socker samt snabba på din
ämnesomsättning och där‐
med påskynda fettförbrän‐
ningen. Det gröna kaﬀet kan
drickas som te.

GI 314A—Svart 14gr, 100st

100% Arabica
Med en kryddig &
fyllig smak, särskilt
omtyckt av svenska
kaﬀekännare.
Pods om 14gr kaﬀe, för
2 koppar kaﬀe. Podsma‐
skinen skall vara anpas‐
sad för 14gr kuddar.
Fungerar med en del 2‐
koppsfilter i tradition‐
ella maskiner.

GI 311 -Grön Classic, 150st
GI 313 -Grön Classic, 20st

90% Arabica
Smakrika pods. Är en bland‐
ning av Arabica & Robusta,
för den som älskar smaken &
styrkan i ett typiskt italienskt
barkaﬀe .

www.alrp.se
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E.S.E. Kaffepods

E.S.E. Kaffepods

Cafes Richard, franskt lösa förpackade E.S.E pods —
Kartong/Box med 100st eller 25st

Övriga kaffesorter, lösa förpackade E.S.E pods —
Kartong/Box med 150st, 100st eller 20st

JB M1190—Mauro De Luxe

CAR 11 -Florio, 25st
CAR 11.2 -Florio, 100st

100% Arabica
Kraftfullt & krämigt.
Perfekt balans mellan
styrka & mjukhet.

CAR 01 -Costa Rica, 25st

CAR 10 -Perle Noire, 25st
CAR 10.01 -Perle Noire, 100st

100% Arabica
Cafes Richard topp‐
blandning ‐ Rikt & har‐
moniskt. En blandning
av bästa Arabicabönor,
med rund & balanserad.

CAR 02 -Papua New Guinea, 25st

100% Arabica
Livligt, elegant, runt
& behagligt, med en
lång eftersmak .

100% Arabica
Fruktigt, balanserat &
aromatiskt, med en rik,
balanserad smak.

FAIRTRADE
CAR 07 –Guatemala, 25st

BIO & FAIRTRADE
CAR 18 –Bolivia Bio, 25st

100% Arabica
Fin & mogen smak.
Fylligt & något syr‐
ligt, med en antydan
av choklad.
12

100% Arabica
Ett kaﬀe med fin, ädel
smak, subtilt fruktigt
och med en antydan av
rostat bröd.

CAR 05 -Colombia, 25st

100% Arabica
Milt, lite sött, mycket
mjukt & aromatiskt.
En klassiker.

CAR 04 -Sumatra, 25st

CAR 08 -Jamaican, 25st

100% Arabica
Rikt i smaken, med en
fantastisk arom. Fylligt &
med lagom syrlighet, en
perfekt balans. Av många
ansett som världens bästa
kaﬀe .

CAR 12 –Decaff, 25st

100% Arabica
En mångsidig bland‐
ning, med en ren &
fin kaﬀesmak utan
syra.

100% Arabica
Lätt & aromatisk. Ett njut‐
ningsfullt sätt att dricka
kaﬀe utan koﬀein.

CAR 03 Ethiopan, 25st

CAR 14 –Moka, 25st

100% Arabica
Vilt & aromatiskt,
med en kraftig bou‐
quet

www.alrp.se

100% Arabica
Mild, aromatiskt
smak med en antydan
av choklad & kryd‐
dighet.

MOK 506210143.1—Classic

MOK 507210144.1—Strong

IZ 0820—Svart/Guld
IZ 0820-20—Svart/Guld

IZ 0821-Grandespresso
IZ 0821-20-Grandespresso

100% Arabica
En krämig blandning
av intensiv smak och
perfekt arom. Den
innehåller den finaste
kaﬀe från Brasilien
och Centralamerika.

100% Arabica
Aromatiskt kaﬀe för
den krävande kaﬀe‐
älskaren.

90% Arabica
En mycket stark
blandning och in‐
tensiv smak. Dess
arom är utmärkt,
med en intensiv och
ihållande efter‐
smak.

50% Arabica
Ett krämigt kaﬀe
med en mjuk söt‐
aktig smak.

100% Arabica
Arabica från Etiopien med
nötsmak. Ett kaﬀe med en
antydan av kryddor, ut‐
sökt nötarom och en fin
fyllig balans.

www.alrp.se
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FAP Kaffekapslar

FAP Kaffekapslar
Cafes Richard, franskt lösa förpackade kapslar —
Kartong med 40st

CAR CAP 420071 –Espresso
Intense, 40st

Kaﬀekapslar är ett nytt system för att förenkla espressohanteringen. Våra kapselmaskiner
tillhör marknadens bästa och levererar ett perfekt kaﬀe, kopp efter kopp. I vårt sortiment har
vi kapslar som passar till Caﬃtalymaskinerna, modellen Point från Lavazza, MAKI från
Brasilia och de nya kapselmaskinerna, Espresso Cappuccino och Touch Cap. En kapsel inne‐
håller 7gr malet kaﬀe av rätt malningsgrad för kapselmaskiner. Kaﬀet är stampat och klart,
förpackat i en kapsel. Du tar bara fram det antal kapslar du behöver för tillfället. På så sätt
har du fräscht kaﬀe varje gång. Kapslarnas konstruktion medför också att rengöring av ma‐
skin, arbetsytor, filter etc blir mycket lättare och snabbare.

Caffé Gioia, italienskt lösa förpackade kapslar —
Kartong med 100st

GI 515 -BIO & FAIRTRADE, 40st

100% Arabica
Söt, god och aromatisk
blandning, naturligt ljus
och med låg koﬀein nivå.
Fullständigt odlade med
biologisk process utan fy‐
tokemiska gödsel. Kapslar i
biologisk nedbrytbar plast.

GI CAPAR—Svart, 100st

100% Arabica
Med en kryddig &
fyllig smak, särskilt
omtyckt av svenska
kaﬀekännare

GI CAPCL -Grön Classic, 100st

90% Arabica
Smakrika pods. Är en
blandning av Arabica &
Robusta, för den som äls‐
kar smaken & styrkan i ett
typiskt italienskt bar‐
kaﬀe .

100% Arabica
Kraftfull smak, intensiv
doft och har en krämig,
fin konsistens

BIO & FAIRTRADE
CAR CAP 420075 –Espresso, 40st

100% Arabica
Rikt, fylligt och aroma‐
tiskt kaﬀe med en liten
syrlighet. Fruktigt, ljust,
medelfylligt och med
många kryddiga nyan‐
ser

CAR CAP 420072 –Espresso
DOUX, 40st

CAR CAP 420073 –Espresso Long,
40st

CAR CAP 420074 –Decaff, 40st

CAR CAP 420076 –Breakfast, 40st

CAR CAP 420077 –Earl Grey, 40st

CAR CAP 420078 –Grön Mint, 40st

100% Arabica
Rik smak med god ba‐
lans, aningen syrlig.
Kaﬀe ger en fin rundhet
& en lång eftersmak

100% Te
Den fina kombination
av tre karakteristiska
teer: Ceylon, Assam och
Darjeeling. Vilket ger
kaﬀet en kraftfull smak‐
arom & rundhet.

100% Arabica
Rik smak med god ba‐
lans, aningen syrlig.
Kaﬀe ger en fin rundhet
& en lång eftersmak

100% Te
Elegant, aromatiskt &
doftande teblandning av
blommigt, svart berga‐
mott te.

100% Arabica
Lätt & aromatisk. Ett
njutningsfullt sätt att
dricka kaﬀe utan koﬀein,
som passar alla tidpunk‐
ter på dagen

100% Te
En mint teblanding på
traditionellt recept. Teet
är smakrikt & aromatisk,
& med en uppfriskande
eftersmak.

GI CAPDE –Decaff, 100st

90% Arabica
Koﬀeinfritt ‐ Rik &
mjuk espresso med
mindre än 0,10%
koﬀein, men ändå
med en typisk kaﬀe‐
smak.

CAR CAP 420079–Mjölktopping

Mjölkpulver

Med mjölktopping kan
du snabbt och enkelt få
varm mjölk från din
kapselmaskin.
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