
De WMF espresso
De perfecte espresso. Automatisch handgemaakt. 



2015 Geliefd bij iedereen

1955 Favoriet van barista’s

Vroeger kon niet iedereen een barista worden. Tijden veranderen.



Het is tijd 
voor een  
volautomatische  
filterdrager



“Het stoomt en sist als een traditionele filterdrager, 
echter met deze machine kan iedereen de perfecte 
espresso bereiden – het is kinderspel.”

“U kunt altijd 
rekenen op een 
perfecte espresso.”

Wat motiveert WMF bij de ontwikkeling 
van nieuwe machines? 

Klantgerichtheid, het ontdekken van nieuwe 
trends en het anticiperen op toekomstige 
wensen zijn de belangrijkste drijfveren voor 
een succesvolle productontwikkeling. Door 
consequent innovatiemanagement is het ons 
de afgelopen jaren steeds weer gelukt om 
nieuwe maatstaven vast te stellen. 

Hoe kwam u op het idee om deze baan-
brekende technologie voor de filterdrager
op de koffiemachine markt te introduceren? 

WMF had al in 1955 een filterdrager ont-
wikkeld en de afgelopen jaren zijn wij de  

onbetwiste marktleider op het gebied van  
volautomaten geweest. Vanuit deze ervaring 
wilden wij een geavanceerde filterdrager, die
het beste van deze twee machines samenbrengt, 
op de markt introduceren: een perfecte espresso 
maken en eenvoudig te bedienen.

Welke doelgroep wilt u met de 
WMF espresso bereiken? 

Iedereen die graag met een traditionele filterdrager 
werkt maar die tegelijkertijd bij de bereiding van de 
koffiespecialiteiten zeker wil zijn van de kwaliteit 
– zodat gasten altijd van de beste koffie-ervaring 
kunnen genieten.

Johan Van Riet, President Global Coffee Machine Business

Opnieuw uitgevonden: 
de filterdrager



Ontwikkeling en ontwerp

Passie voor detail

Hoe bent u erin geslaagd om de betrouw-
baarheid van een volautomaat te kunnen 
garanderen bij een filterdrager? 

Door alle stappen te automatiseren waarvoor
een speciale opleiding en kennis nodig is. Het
malen van verse bonen en het aandrukken van
de koffie wordt aan de machine overgelaten.
De belangrijkste parameters worden geregeld
door ondersteunende software en de filterdrager
wordt automatisch herkend. Het enige dat de
gebruiker voor een espresso van barista-kwaliteit
hoeft te doen, is de filterdrager te plaatsen en op
de knop te drukken. Dit is wat we bedoelen met 
automatisch handgemaakt. 

Frank Goltenboth
Head of Product Development at 
WMF Coffee Machines

Wat was de uitdaging bij de ontwikkeling 
van de WMF espresso? 

Het creëren van een eigentijds ontwerp dat de
naam verbindt met WMF. Een trendy machine
voorzien van alle moderne technologieën met
de uitstraling van een traditionele filterdrager.
Dit hebben we bereikt door strakke lijnen,
duurzame materialen en oog voor detail. 

Het winnen van de iF DESIGN AWARDS 2015 en 
de red dot award 2015 – twee prestigieuze ont-
werpprijzen – bevestigt dat het ontwerp van de 
WMF espresso nieuwe maatstaven bereikt. 

Thomas Starczewski
Ontwerper, designship, Ulm

“Alle stappen 
waarvoor een 
speciale opleiding 
nodig is, zijn 
geautomatiseerd.” 

Het winnen van de 
red dot award 2015 en de
iF DESIGN AWARDS 2015 
bevestigt:
“onze WMF espresso 
is de nieuwe norm.“



Automatisch aandrukken
van de gemalen koffie

Iedereen kan een 
Barista zijn

Twee geïntegreerde 
molensIntroductie van de 

nieuwe WMF espresso



Dubbelzijdige, handmatige 
koppenverhoging. 

Twee luchtgekoelde bonenreservoirs voor 
verschillende soorten koffiebonen 
(Espresso en/of Café Crème).

De nieuwe WMF espresso heeft automatische filterdrager herkenning, heeft zettijd 
monitoring, signaleert wanneer de maalgraad aangepast dient te worden en drukt de 
gemalen koffie automatisch aan. Alles wat nodig is voor de perfecte espresso. 

Zettijd monitoring en softwarematige 
aanpassing van de maalgraad.

Koppenwarmer met zachte sluiting.

Uitgebreide software instellingen via het 
touch display. 

¹ Afhankelijk van nominaal vermogen, stroomaansluiting en receptinstellingen 
²  Het gemeten geluidsniveau LpA (langzaam) en LpA (impuls) op de werkplek van 

het personeel ligt in iedere modus onder de 70 dB (A).
 
Vanaf 5° dKH (waterhardheid) wordt een waterfilter aangeraden.

Technische gegevens? Onderstaand!

Capaciteit per uur¹
Espresso of Café Crème
Cappuccino, Latte Machiato 
of koffie verkeerd

tot 300 koppen
tot 240 koppen

Stroomaansluiting 6,0 – 7,0 kW / 380 – 415 V

Bonenreservoirs ca. 550 g per stuk

Afmetingen (breedte, hoogte, 
diepte)

723 / 580 / 540 (600 voor het bij-
vullen van de bonenhouder) mm

Leeggewicht 75 kg

Geluidsniveau (LpA)² < 70 dB (A)

Technische specificaties

580 mm

723 mm

540 mm (600 mm)

Steam Jet voor het tegelijkertijd voorver-
warmen van 2 koppen.

Bereiding melkschuim (volautomatisch 
middels Auto Steam of handmatig op de 
traditionele manier). 

Eén knop per zetgroep voor handmatige 
invoer van additionele koffiesoorten. 
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De perfecte 
espresso door en 
voor iedereen



Plaats de filterdrager, 
druk op de knop …

Het gebruik van de machine

De perfecte espresso. 
Automatisch 
handgemaakt.
Bij een traditionele filterdrager is vakmanschap 
een vereiste om de perfecte espresso te bereiden. 
Het instellen van de molens en het aandrukken 
van de koffie is een kunst apart.

De WMF espresso houdt rekening met alle
belangrijke parameters, maalt en drukt de koffie
automatisch aan. Plaats de filterdrager, druk op
de knop, bereid je voor op de perfecte espresso,
verwijder de filterdrager en klaar. De betrouw-
baarheid van dit proces garandeert een 
constante hoge kwaliteit koffie, waardoor 
iedereen de WMF espresso kan bedienen.

Dit maakt een efficiëntere personeels- en
kostenplanning mogelijk. Vanwege de 
ingebouwde koffiemolens neemt de 
WMF espresso ook veel minder ruimte in op
de balie. Deze nieuwe generatie filterdrager
beperkt op geen enkele manier de
Barista-vaardigheden. Integendeel: de
filterhouder kan ook gevuld worden via een
separate koffiemolen. Bovendien blijft het
handmatig opschuimen van de melk altijd
een optie.
De WMF espresso overbrugt het verschil tussen 
2 werelden. Handgemaakt. Automatisch.

… bereid je voor 
op de perfecte 
espresso, verwijder de 
filterdrager – en klaar.

Malen Aandrukken Schoonmaken Op de knop drukkenPlaatsen Espresso Uitkloppen



Kleuren voor iedere smaak

Brushed Gold Satin Pearl White

Gloss Burnt Orange Gloss SunflowerGloss Dragon Fire Red

Brushed Black

Meer kleuren.  
Meer mogelijkheden.

De WMF espresso is verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. Hierdoor heeft u nog meer keus met  
betrekking tot het ontwerp en de presentatie van 
uw koffie activiteiten. Of u nu kiest voor stijlvol, 
strak, jazzy, modern, geïntegreerd of als sterk  
accent – desgewenst past u de uitstraling van uw  
WMF espresso net zo expressief en kleurrijk aan.

Neem de vrijheid om de machine een uitstraling 
te geven die bij u past. Heeft u belangstelling in 
de WMF espresso in een door u gewenste kleur, 
neem dan contact op voor meer informatie  
en/of een offerte.

Hierboven treft u een aantal voorbeelden.



WMF Nederland B.V.
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam
Tel.: + 31 20 480 80 85
Fax: + 31 20 480 80 98
E-Mail: business@wmf.nl
www.wmf-koffiemachines.nl
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