
EN MASKIN 
TVÅ HANTVERK 
Alltid en smakrik upplevelse



Vi tycker att kaffe är fantastiskt i alla dess former. Från en 
stark espresso till ett perfekt avrundat filterkaffe. Därför 
erbjuder vi en maskin där du har frihet att välja vilket slags 
kaffe som du föredrar. Unity1 från CREM är en hyllning 
till både filterkaffe och espresso.

Unity1 är tillverkad i Åmotfors, där både kunskapsnivån och kvaliten 
är hög. Unity1 är byggd för ditt kontor, oavsett hur ni önskar ert kaffe. 
Med många möjligheter till kalibrering och med flera moduler blir Unity1 
skräddarsydd just för er smak.  

EN PERSONLIG BARISTA PÅ DITT KONTOR

Våra kaffe-experter 
genomgår löpande utbild-

ningar vilket gör att de 
alltid är uppdaterade med 
de senaste kunskaperna. 

Egen service  
och support

DOKUMENTHANTERING

TELEFONI

KAFFE & PAUS

KONFERENSSYSTEM

KONTORSMATERIAL

IT-TJÄNSTER

Våra experter optimerar 
löpande malningsgraden 

och anpassar rätt kalkhalt. 
Därför kan vi stolt erbjuda 

100% smakgaranti.

100%  
smakgaranti

VARFÖR KAFFEMASKIN VIA DSOLUTION

IT som affärsområde

Säkerhet

Molnet

Versionshantering

Support & Service

Automatisk tonerbeställning

Förbrukningsvaror 
(trummor/toner)

Integration Moln

Digitalisering

Antivirus

Backup

Övervakning

Utbildning

Kringutrustning telefoni

Företagsväxel
Förbrukningsvaror 
(trummor/toner)

Mobil arbetsplats

Teamviewer

Telefonväxel

Hardware as a Ser-
vice HaaS

Säkerhet Sekretess

Miljö

Kostnadsbesparing

DS Klienthantering

Ökad kunskap/kvalitet

Kundanpassat

Alla kunder har olika behov 
och önskemål. Tillsammans 
med dig tar vi reda på vad 
ni behöver och vilken typ 

av avtal som passar er bäst.

Flexibelt och
kundanpassat



För att kunna leverera en kaffe av högsta kvalitet börjar vi alltid med utgångspunkten 
att varje kopp är unik. Filterkaffe är inte espresso, espresso är heller inte filterkaffe.

För att slippa kompromisser erbjuder Unity1 två separata bryggsystem, två kvarnar 
och ditt eget val av två kaffebönor, så att varje kopp kaffe kan tillagas med den 

respekt den förtjänar. Detta ger dig möjligheten att erbjuda en perfekt kopp 
kaffe till varje gäst när som helst på dygnet. 

Unity1 är modulbaserad för att få en kaffemaskin som är anpassad till ert 
kontor. Med modul för choklad- och mjölkpulver samt modul för färsk mjölk 
blir din dryck exakt som du önskar. Unity1 är den perfekta kombi nationen 
mellan utmärkt bryggning och intuitiv användarupplevelse.

Kaffe ar komplext. Har finns en smak for alla... .. ..



NYFIKEN PÅ UNITY? 

Det finns möjlighet till prov ställning i 
två veckor av en Unity1 på ert kontor. 

Maila oss på fika@dsolution.se eller 
ring oss, 08-528 096 00 för mer info.

Läs mer på dsolution.se
DSOLUTION STOCKHOLM 

Drivhjulsvägen 26
126 30 Hägersten

Telefon: 08-528 096 00
E-post: info@dsolution.se


