
DE BESTE KOFFIE,  OOK OP  
KANTOOR DE UNIEKE ILLY BLEND 
DIE BESTAAT UIT 100% ARABICA.



ONSZELF 
PERFECTIONEREN 
IS EEN EINDELOZE 
REIS.

Een kop illy koffie is de laatste etappe 
van een oneindige reis, de laatste stap 
die elke keer weer een nieuw verhaal 
inspireert. Het is de vrucht van onze 
absolute toewijding aan kwaliteit, die 
begon in 1933 toen Francesco Illy 
besloot een eenvoudige droom na 
te jagen: de beste koffie ter wereld 
aanbieden.

Onze uniciteit heeft een naam: de illy 
melange. 
De unieke 100% Arabica illy melange 
is een combinatie van 9 van de 
beste koffie origines, zorgvuldig 
geselecteerd door illy. Een signatuur 
erkend over de hele wereld.



illy wijdt dezelfde 
passie en dezelfde 
aandacht aan 
iedere stap van 
de verwerking van 
koffie, aan de lange 
reis van boon tot 
kopje en aan de 
glimlach van de 
mensen die ervan 
genieten.

KWALITEIT VAN 
BOON TOT  
HET KOPJE.

BLENDEN
Het recept
voor geluk.

BRANDEN
Smaak met 
verschillende nuances.

RIJPING & 
DRUKREGELING
Langdurig aroma.

BEREIDING 
Een onmiskenbare 
uitdrukking van smaak. 

SELECTIE 
De keuze  
voor kwaliteit.

Alleen de perfecte 
bonen worden door 
ons geselecteerd, want 
zelfs één onvolmaakte 
boon kan de smaak 
van de koffie in het 
kopje tenietdoen.

Wij creëren de enige 
echte karakeristieke 
blend door 9 Arabica 
koffieherkomsten te 
combineren, want er 
kan maar één koffie de 
beste zijn.

Wij branden onze 
unieke blend door 
verschillende profielen 
te gebruiken, want zelfs 
een unieke smaak kan 
verschillende nuances 
hebben.

Wij hebben een eigen 
manier ontwikkeld om 
onze koffie te beschermen, 
zodat de aroma’s op deze 
manier niet vervagen maar 
zelfs na verloop van tijd 
beter worden.

Wij bieden over de 
hele wereld de beste 
koffie, want steeds 
wanneer u ervan 
geniet, brengen wij 
een glimlach op jouw 
gezicht.



DUURZAAM IN  
ALLES WAT WE  
DOEN.

We streven naar duurzaamheid door 
het delen van de gegenereerde 
waarde (economische duurzaamheid), 
persoonlijke groei (persoonlijke 
duurzaamheid) en respect voor 
het ecosysteem (ecologische 
duurzaamheid).

In 2021 hebben we als eerste Italiaanse koffiebedrijf 
het B Corp certificaat in ontvangst mogen nemen 
waarmee we toegetreden zijn tot een selecte groep van 
wereldwijde bedrijven die volgens de hoogste normen 
op het gebied van sociale en milieuprestaties werken. 
Voor het negende achtereenvolgende jaar zijn we het 
enige Italiaanse bedrijf dat tot de World’s Most Ethical 
Companies gerekend wordt.



 
Dankzij het Mitaca 
Professional System van 
capsules en machines, 
ontworpen voor kantoor 
om de onmiskenbare smaak 
en het aroma van de illy 
melange te behouden.

GENIET VAN HET 
EERSTE TOT HET 
LAATSTE KOPJE.
ZOWEL OP KANTOOR 
ALS AAN DE BAR.  



KIES DE GEWENSTE 
INTENSITEIT VAN 
SMAAK.

Al meer dan 85 jaar perfectioneren 
we een unieke melange van 9 Arabica 
blends om de wereld onze beste koffie 
te bieden. 

Verkrijgbaar in drie verschillende 
brandingen: Classico, met een soepele 
en fluweelzachte smaak; Intenso, 
voor degenen die voorkeur geven aan 
rijke en volle smaak; Forte, voor de 
gene die genieten van een duidelijke 
intensiteit. Ook verkrijgbaar in Lungo, 
voor diegenen die genieten van meer 
inhoud in het kopje en Decafé voor hen 
die geen cafeïne willen maar wel willen 
genieten van de smaak van de unieke 
illy blend. 



FLUWEELZACHTE SMAAK 
Verfijnde tonen van karamel, sinaasappelbloesem en jasmijn met een zoete 

nasmaak. Ook in classico lungo en een Medium Grind variant voor wie meer 
volume in het kopje verkiest.

VOLLE EN KRACHTIGE SMAAK
Een lichte bittere bijsmaak, met sterkte tonen van cacao en gedroogd fruit.

INTENSOCLASSICO



FLUWEELZACHTE SMAAK
Verfijnde tonen van karamel, chocolade en toast, met een zoete nasmaak  

en een cafeïnepercentage onder de 0,1%

RIJK EN DAADKRACHTIG
Intens geroosterd broodaroma met een aanhoudende nasmaak  

van pure chocolade.

DECAFFEINATOFORTE
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SMART30 SMART50SMART10

Met zijn elegante en supercompacte lijnen is de illy SMART10 
de ideale espressomachine voor kantoorgebruik met 
maximaal 5 gebruikers.

ILLY SMART10ONTDEK 
DE ILLY SMART 
MACHINES.
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SMART30 SMART50SMART10

Een moderne vormgeving met een discrete persoonlijkheid 
maakt de illy SMART30 machine geschikt voor elke stijl en soort 
werkruimte, tot 10 gebruikers.

ILLY SMART30
Geschikt voor kantoorgebruik met maximaal 15 gebruikers, is de 
illy SMART50 een veelzijdige en functionele espressomachine. 
Met digitale display en automatische uitwerping van gebruikte 
capsules.

ILLY SMART50



ILLY SMART10 ILLY SMART30 ILLY SMART50

KOFFIEMACHINES ILLY SMART
TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Pompdruk in bar 20 BAR 20 BAR 20 BAR

Programmeerbaar 
kopjesvolume

2 2
3 + handmatige 

start/stop

Twee hoogtes voor de 
koffiekopjes

Energiebesparing na 15 MINUTEN 15 MINUTEN 30 MINUTEN

Digitaal display

Automatische uitwerping 
van gebruikte capsules

Temperatuur aan te 
passen

Warm water voor de 
bereiding van thee en 

kruidendranken 

IN DE 50W 
VERSIE

Capaciteit waterreservoir 0,8 LITER 2,5 LITER 2,5 LITER

Capaciteit van de lade 
voor gebruikte capsules

7 25 40

Afmetingen (b x d x h) 10,5x32x23,5 cm 15x38x28,5 cm 26,5x36x33 cm

Gewicht 2,9 kg 4,4 kg 7,3 kg

Made in Italy



Design by Piero Lissoni

Interface met druktoetsen

Geborsteld stalen beker

Bekerbasis met vergrote hoogte om de 
warmte verder te verspreiden

Automatische stop 

ILLY ELEKTRISCHE MELKOPSCHUIMER.

ONTDEK DE PRODUCTEN
100 % RECYCLEBAAR.

Een designproduct, solide en functioneel.

BESCHIKBARE FUNCTIES:

Warm melkschuim en warme melk

Warme chocolademelk

Koud melkschuim

Om voorop te kunnen lopen, gebruiken we 
een take-away lijn die volledig is vervaardigd 
van recyclebaar papier en karton. 

Verkrijgbaar in espresso (3 oz), lungo (6 oz), cappuccino (8 oz) en latte macchiato (12 oz).
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