


‘Het leven is te kort om
slechte koffie te drinken’



‘Het leven is te kort om
slechte koffie te drinken’

Moccamaster, de gezonde keuze
Filterkoffie is weer populair. En daar is een goede reden voor: 
van alle koffiebereidingen bevat filterkoffie het minste cafestol. 
Dit koffiebestandsdeel verhoogt indirect het cholesterol, waarvan 
het negatieve effect bekend is. Voor het milieu heeft filterkoffie ook 
voordelen: minder energiegebruik bij productie en minder afval.

Moccamaster staat al lang bekend om de hoge kwaliteit en het 
elegante design. In onze keukens zijn harmonie en kleur steeds 
belangrijker. Daarom is er voor elke smaak en elk interieur een 
Moccamaster.

De Moccamaster kwaliteitskenmerken
• Productie met hoogwaardige, recyclebare materialen, BPA vrij
•  In Nederland met de hand gemaakt en tot in het kleinste detail 

gecontroleerd
•  Extreem lange levensduur; 5 jaar garantie 
• SCA & ECBC gecertificeerd
• Solide aluminium behuizing
• Losse onderdelen zijn gemakkelijk te reinigen en te vervangen

Moccamaster zet het vertrouwde kopje filterkoffie voor u!



Meervoudig
bekroond

Handgemaakt in Nederland

9-gats RVS doorlooppijp
Hoogwaardige

materialen, BPA vrij

Automatische
uitschakeling  
(40 min)

Warmhoudplaat
met 2 standen

Snel koffiezetten
(10 kopjes
in 6 min)

Optimale
zettemperatuur
92°-96°C

Solide aluminium 
behuizing

Hoogwaardig koperen  
verwarmingselement



Technivorm produceert Moccamaster sinds 1964. Moccamaster staat 
wereldwijd bekend als de beste filterkoffiemachine. Het absolute 
koffiegenot, een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid blijven onze 
prioriteit.

In de fabriek in Amerongen produceren gekwalificeerde en ervaren 
medewerkers de Moccamaster machines. In nauwe samenwerking met 
het Europese Coffee Brewing Center en deskundige koffiebranders 
werken wij verder aan de ontwikkeling van onze apparaten.

Meer dan 50 jaar ervaring voor 
uw koffiegenot 



KBG741 in 21 kleuren
De traditionele filterkoffiemachine
• Perfecte zettemperatuur 92°-96°C: minder zuur en minder bitter
• Als de koffie is gezet, schakelt het koffiezetgedeelte automatisch uit
• De warmhoudplaat met twee standen houdt de koffie 40 min. op 80°-85°C
• Filterhouder met automatische druppelstop
• Deksel met mengpijp voor homogene koffie
• Effectieve brandbeveiliging: koffiezetten en warmhoudplaat zijn gescheiden systemen
• 1,25 liter (10 kopjes) binnen 6 minuten
• 9-gats doorlooppijp van roestvrij staal voor een gelijkmatige waterverdeling

KBG 741 
Afmeting  H 36 cm  

B 32 cm 
D 17 cm

Gewicht 2,8 kg
Vermogen  1.520 W
Snoer 135 cm
Koffiefilter maat 4

De kleuren in deze brochure en 
op de website kunnen afwijken 
van de werkelijke kleur van de 
machine.

Brushed Brass
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De traditionele filterkoffie- 
machine met thermoskan 

•  Perfecte zettemperatuur 92°-96°C: 
minder zuur en minder bitter

•  Als de koffie is gezet, schakelt het 
koffiezetgedeelte uit

•  Filterhouder met automatische 
druppelstop

•  1,25 liter (10 kopjes) binnen 
6 minuten

•  9-gats doorlooppijp van roestvast 
staal voor een gelijkmatige 
waterverdeling

•  Twee deksels: de mengpijp 
voor homogene koffie en een 
transportdeksel voor volledige 
afsluiting

•  Met de mengpijp kunt u inschenken, 
zonder de dop los te draaien

Afmeting H 41 cm, B 33 cm, D 17 cm
Gewicht 2,9 kg
Vermogen 1.450 W
Snoer  135 cm
Koffiefilter maat 4

Als u regelmatig minder dan 10 kopjes zet, 
adviseren wij de KBG met glaskan voor een 
optimale koffietemperatuur. 

KBGT in 4 kleuren

Polished

Off-White

Red

Black



KBGT 20 
Kleur Black
Afmeting  H 41 cm  

B 39 cm 
D 34 cm

Gewicht 5,7 kg
Vermogen  2.900 W
Snoer 135 cm
Koffiefilter maat 4

KBG 744 AO

Kleur Black
Afmeting  H 36 cm  

B 34 cm  
D 34 cm

Gewicht 5,4 kg
Vermogen  3.040 W
Snoer 135 cm
Koffiefilter maat 4

De dubbele machines
De dubbele machines zijn zeer geschikt voor gebruik in kantoren,  
bars, restaurants en verzorgingshuizen.* 
Ook daar kunt u het vertrouwde kopje filterkoffie serveren. Deze machines  
zetten 20 kopjes binnen 6 minuten (160 kopjes of 20 liter per uur).

* Voor professioneel gebruik geldt een garantie van 2 jaar.



Cup-one in 3 kleuren 

Incl. 2 porseleinen mokken, 

maatschepje, bekerhouder,  

10 papieren wegwerpbekers,  

80 koffiefilters

Moccamaster Cup-one is een recente innovatie in de serie 
Moccamaster koffiemachines van Technivorm. Het pulserende 
deel van het verwarmingselement zorgt voor een optimale 
water/koffie-contacttijd.

Het vertrouwde kopje koffie direct in de bijpassende mok
•  Zettemperatuur 92°-96°C en koffietemperatuur 80°-85°C
•  De ideale temperatuur voor het juiste aroma, minder bitter en minder zuur
•  300 ml in 4 minuten
•  Gaat automatisch uit als het water is doorgelopen
•  Eenvoudige bediening, stil
•  Minder afval dus minder milieubelasting dan andere eenkopsmachines



The perfect brew, 
just for you!

Afmeting H 30 cm, B 26 cm, D 17 cm, 
Gewicht 2 kg excl. mok
Vermogen 1.090 W
Snoer 135 cm
Koffiefilter maat 1

Matt Black Polished Silver

Off-White



Versgemalen bonen:  
een eerste  vereiste voor  
de echte fijnproevers

De fijne maling van Moccamaster molens zijn een perfecte 
combinatie met onze koffiemachines. 

•  Moccamaster molens hebben een slim maalsysteem en  
zijn snel en gemakkelijk te  bedienen. 

•  Het bonenreservoir en de maalkamer zijn gescheiden.  
De  koffiebonen worden niet door de maalwarmte verhit  
en  verliezen daarom geen aroma, zoals bij conventionele  
slag mesmolens. 

•  Het slagmes werkt als een propeller, die de gemalen koffie 
gelijkmatig door de fijne zeef van roestvrij staal blaast.  
De gemalen koffie komt niet meer met het mes in  contact.

De keuze van de molen wordt mede bepaald door de situatie in de 
keuken: het wandmodel houdt het aanrecht vrij en een tafelmodel 
is handig als er weinig ruimte aan de muur is. Het tafelmodel kunt 
u gemakkelijk verplaatsen.



Koffiebonen malen en koffiepoeder doseren met één 
apparaat. Na het malen doseert u de koffie meteen in de 
filterhouder met altijd de exacte hoeveelheid, zonder gebruik 
van een doseerlepel en zonder gemors van koffiepoeder.  
De gemalen koffie komt niet met de buitenlucht in aanraking 
en de doseerunit is gemakkelijk te bedienen, zowel voor 
links- als rechtshandigen. U doseert 12 g koffie per klik.

Wandmontage met doseereenheid
Bonenreservoir 400 g bonen
Doseerder 500 g gemalen koffie
Vermogen 185 W • 15.000 RPM
RVS draadzeef snelfiltermaling
Afmeting H 34, B 18 cm, D 15
Gewicht 1,7 kg
Snoer 135 cm

Een compacte molen, die weinig ruimte aan de muur nodig 
heeft.

Wandmontage
Bonenreservoir 400 g bonen
Opvangbeker 200 g gemalen koffie
Vermogen 185 W • 15.000 RPM
RVS draadzeef snelfiltermaling
Afmeting H 25, B 15, D 16 cm
Gewicht 1,4 kg
Snoer 135 cm

Met deze doseerder heeft u altijd de juiste hoeveelheid 
koffie, zonder geknoei van koffiepoeder. De doseerunit  
is gemakkelijk te bedienen, zowel voor links- als
rechtshandigen. U doseert 12 g koffie per klik.

Wandmontage
Volume 500 g gemalen koffie
Afmeting H 22 cm, B 15 cm, D 18 cm
Gewicht 0,8 kg

Deze molen kan gemakkelijk verplaatst of in een 
kast opgeslagen worden als u meer ruimte op het 
aanrecht nodig heeft.

Tafelmodel met zwarte kunststofvoet
Bonenreservoir 400 g bonen
Opvangbeker 200 g gemalen koffie
Vermogen 185 W • 15.000 RPM
RVS draadzeef snelfiltermaling
Afmeting H 37, B 16, D 18 cm
Gewicht 1,7 kg
Snoer 135 cm

KM/DOS Koffiemolen 
met doseereenheid

KM 4 Koffiemolen
Table Top 

KM4 Koffiemolen
DOS 
Koffiedoseerder



Moccamaster, de duurzame keuze
Moccamaster koffiemachines worden in Nederland met de hand gemaakt 
en ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. We willen het milieu 
zo veel mogelijk ontzien en maken alleen gebruik van hoogwaardige, 
energie-efficiënte en recyclebare materialen. Moccamaster koffie 
machines hebben een extreem lange levensduur en 5 jaar garantie.

 

Automatische 
druppelstop: geen  
vuile machine OFF

Warmhoudplaat met 
automatische uitschakeling 
na 40 minuten 

Hoogwaardige en
recyclebare materialen

SCA & ECBC
gecertificeerd

Verschillende moderne
kleuren

5 jaar garantie

Bevat geen BPA Zeer stil

Binnen 6 minuten  
10 kopjes koffie

Perfecte zettemperatuur
92 tot 96°C



Alle Moccamaster machines zijn handgemaakt in onze fabriek
in Amerongen. Wij gebruiken hoogwaardige materialen en
verwerken ze in productiefasen tot een betrouwbaar apparaat.
Elke machine wordt tot in het kleinste detail gecontroleerd.
Zorgvuldig verpakt worden de Moccamaster machines over de
hele wereld verstuurd.

Handgemaakt
en tot in het
kleinste detail

getest



Moccamaster Sales BV
info@moccamaster.nl
www.moccamaster.nl

Moccamaster dealer:

volg ons op:

RdG QUA/ NL/03.19/2.5
Moccamaster® is a registered trade mark of

Technivorm BV, The Netherlands


