
1



2

INHOUDSOPGAVE

ONS VERHAAL 6

BRAND KEY 10

7 SEGMENTEN 14

ONS AMBACHT 18

ONZE SOORTEN KOFFIE 19

MIKO THEE 22

WIJ INVESTEREN 26

DUURZAAMHEID 29

CONCEPTEN 32

ONZE MACHINES 36

ONZE SERVICE 40

CONTACT 44
 

Mornings were 

made for coffee
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RELAX 
IT’S 

MIKO
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COFFEE IS 
A LANGUAGE 

IN ITSELF
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ONS VERHAAL

Miko weet alles van koffiebonen en het branden van koffie. Al sinds 
1801 ligt onze passie bij koffie en het leveren van een superieure 
kwaliteit. Om deze kwaliteit optimaal te bewaken branden we de 
koffie uiteraard zelf. Onze vers gebrande koffie wordt vervolgens 
geleverd aan professionele eindgebruikers. Je komt ons tegen in 
de horeca, retail, kantoren, onderwijslocaties, zorg en sportkantines. 
Altijd op plaatsen waar mensen samenkomen, werken, ontmoeten, 
en ontspannen. Koffie en thee zonder zorgen uit professionele 
automaten. Superieure kwaliteit en altijd beschikbaar. Wij geloven 
dat je mensen het gevoel moet geven dat ze welkom zijn. Dat bieden 
wij met onze koffie- en theeconcepten. Welkom bij Miko.

Dagelijks werken we met ruim vijftig vakidioten aan de lekkerste koffie
en thee. Met als doel de beste koffie en thee te verzorgen voor al onze
gebruikers. Koffie is zoveel meer dan een shot cafeïne. Het is een
beleving. Wij geloven dan ook dat het drinken van goede koffie 
bijdraagt aan het geluk van mensen. Juist vanwege het samenzijn 
en het rustmoment. Haal het maximale uit die momenten met 
voortreffelijke koffie. Van Miko.

Miko 

regelt het.regelt het.
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Koffie ons vak, 

ons ambacht.

RELAX 
IT’S 

MIKO



GRIND IS
EVERYTHING



The beans are roasted 
at 400F during which 
process they double in 
size and will change 

to be the brown color we 
all know and love.
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BRAND KEY

Wij bij Miko zijn koffienerds. We houden namelijk erg van
goede koffie. Koffie waar je blij van wordt. Koffie maken is een
prachtig ambacht, maar het wordt voor ons pas echt interessant als
het om de gast of medewerker gaat. Want die willen we elke keer weer
verrassen met een goeie bak koffie. Dus doen wij er alles aan om een
optimale smaak te leveren. Dit doen we door over de hele wereld op 
zoek te gaan naar de mooiste koffiebonen geteeld onder optimale 
omstandigheden door betrokken koffieboeren. We zorgen voor een 
gebalanceerde melange en branden de bonen met de kennis die we 
sinds 1801 hebben opgedaan. Ook de koffiemachines en het afstellen 
hiervan hebben we perfect onder de knie. Miko kent koffie. Wij weten 
dat onze koffie klopt. Goed is. Smaakvol is. Genieten is. Echter, koffie 
gaat over zoveel meer dan alleen de smaak: het moment, de plek,  
het gezelschap. Die koffiebeleving, daar zijn we bij Miko expert in.
Dat maakt ons onderscheidend en uniek in de markt.

Dat krijg je met zo’n stelletje koffienerds.
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MIKO

INZICHT

Miko wordt gekozen door klanten (b2b) die hun eigen gasten/
klanten (b2c) goede en ambachtelijke koffie willen voorzetten.

Ons concurrentieveld bestaat uit grote landelijke vendingbedrijven
die leveren aan het bedrijfsleven en kleine regionale spelers die

voornamelijk leveren aan de horeca, maar ook aan het bedrijfsleven.

CONCURRENTIE OMGEVING

DOELGROEP

Miko heeft twee doelgroepen: de ondernemer en de eind-
gebruiker. De ondernemer is de partij waar Miko zaken 
mee doet, de eindgebruiker de persoon die de koffie en 
thee, betaald of onbetaald, consumeert. Bij Miko denken 
we altijd aan de eindgebruiker. Als de gebruiker tevreden 
is, dan is de ondernemer dat ook.

Het fundament van Miko is het ambacht, het vakmanschap,
de goede smaak en de historie. Voeg daar een flinke dosis

no-nonsense mentaliteit met goede service en een
eerlijke prijs aan toe; dat is Miko.

FUNDAMENT

WAARDEN EN PERSOONLIJKHEID

• Miko is betrokken (familiebedrijf)
• Miko hecht waarde aan kwaliteit
• Miko verstaat het vak (meer dan 200 jaar ervaring)
• Miko vindt duurzaamheid heel erg belangrijk

Het familiebedrijf is een van de oudste koffiebranders ter
wereld en heeft het ambacht sinds 1801 in de vingers. Miko
weet wat goede en lekkere koffie is.  Weet dat goede koffie

genieten is. Dat het je dag beter maakt, maar ook een 
vergadering, moeilijk gesprek of het wachten veraangenaamt.

GELOOFWAARDIGHEID

VOORDELEN

• Ambachtelijk gebrand
• Smaakvol
• Keuze uit diverse  

totaalconcepten

• Duurzaam
• Goede service
• Eerlijke prijs

De kracht van Miko ligt in de combinatie van koffie, concepten
en de levering van apparatuur. De koffie brengen we natuurlijk zelf 

en mocht er iets zijn met de apparatuur, zijn onze eigen collega’s 
snel ter plaatse. Daarnaast heeft Miko een duurzaam hart, een 
no-nonsense mentaliteit en een ‘ik doe wat ik beloof’ houding.

ONDERSCHEIDENDE KRACHT
BRAND KEY
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GIVEN
ENOUGH

COFFEE
I COULD RULE
THE WORLD ;)
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7 SEGMENTEN
Voor de horeca biedt Miko totaaloplossingen met mogelijkheden om  
te variëren met machine en koffieconcept per horecagelegenheid.  
Zo serveert u een andere koffievariant in de bar dan in het restaurant. 
 
De retailklant doet geen boodschappen, maar wenst een ervaring.
Tijdens het winkelen of wachtmoment wil hij verwend worden. Miko
levert koffieconcepten waarbij klanten als gasten bediend worden.

Kantoormedewerkers verwachten koffie van horecakwaliteit en daar
zorgen wij voor. Miko levert de koffie en automaten op de afdeling en
de kannen in de vergaderzalen, het bedrijfsrestaurant en koffiecorners. 

Binnen de zorg is koffie meer dan een warme drank. Het biedt
troost, helpt mensen door de dag en verbindt mensen. Wij bieden
automaten en verse koffie in de wachtruimtes en op de afdeling. 

Ook in een amusementspark of sportaccommodatie draagt goede
koffie bij aan de totaalervaring. Gewoon goede koffie, lekker tijdens 
het wachten op de volgende attractie of de tweede helft.

Studenten kiezen hun opleiding niet alleen om het leerprogramma,
ook de omgeving is belangrijk. Daarom bieden wij oplossingen voor  
de coffeecorners en automaten. En service op maat voor het personeel.

Koffieservice in een industriële omgeving kenmerkt zich door 24/7
beschikbaarheid en korte pauzemomenten waar veel koffie wordt
gedronken. Bovendien draagt koffie bij aan het leveren van prestaties.

HORECA 

RETAIL

KANTOOR

ZORG 

RECREATIE

ONDERWIJS 

INDUSTRIE
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LIFE HAPPENS
COFFEE
HELPS

LIFE HAPPENS

HELPS
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ONS AMBACHT

Een goede koffie start bij de bessen die met liefde geteeld en geoogst 
worden. Omdat wij in diverse koffieproducerende landen koffie inkopen, 
wordt per locatie gekeken of bonen het beste op de droge of natte 
methode kunnen worden verwerkt. Eenmaal droog en schoon worden 
de bonen gesorteerd op verschillende kwaliteitscriteria. Aangekomen 
in België worden door onze koffiemeesters de mooiste melanges 
samengesteld. Hierna volgt het branden van de koffie. De bonen 
branden we in een speciale brander totdat ze de juiste kleur krijgen. 
Tijdens het branden ontstaan er honderden vluchtige en vaste stoffen. 
Dit maakt koffie complexer dan wijn! De beste koffiebonen selecteren, 
melangeren en branden; dat in het kort is ons vak. Dat is een ambacht 
dat je alleen in de vingers krijgt met meer dan twee eeuwen ervaring, 
getrainde vakmensen en passie voor koffie. Wij weten alles van koffie.

Dat is Miko.
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DE SOORTEN KOFFIE

•  FILTERKOFFIE

•  POUCHES

•  FRESHBREW

•  INSTANT

•  ESPRESSO

•  SINGLE ORIGIN 

•  ESPRESSOPODS

•  EENKOPSFILTER

•  CAPSULES

•  CAFEÏNE VRIJ 
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ALL
YOU NEED

IS TEA
(AND LAUGHS)
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Smile
everyday
and enjoy
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THEE

Samen met koffie is thee de meest gedronken drank ter wereld. 
Nederlanders drinken ongeveer 300 liter thee per persoon per jaar. 
Dit komt neer op drie koppen thee per dag. Dus thee verdient onze 
aandacht. Voor een smaakvol kopje thee zijn twee dingen essentieel: 
schoon water op de juiste temperatuur en een mooie melange.

Thee groeit op plantages in tropische en subtropische gebieden.  
Het oogsten van de theestruik kan als deze vier jaar oud is. Voor dag 
en dauw staan de plukkers op om de thee “gardenfresh” te plukken. 
Na het plukken worden de blaadjes in grote bakken of op planken 
gelegd. Er stroomt lucht langs om vocht af te voeren.

Bij het stukmaken van de blaadjes komen enzymen vrij voor oxidatie.
Door deze chemische verandering reageren de blaadjes op de zuurstof
en gaan ze fermenteren. Het oxidatieproces stopt tijdens het drogen. 
Timing is essentieel voor de juiste smaak. Vervolgens wordt de thee 
gemelangeerd en verpakt.
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But first
tea
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THE WONDERS
OF NATURE 

ARE ENDLESS
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Look deep inside nature and then you 

will understand everything better

25

will understand everything better



26

WIJ INVESTEREN

Bij Miko weten wij dat de kwaliteit van vandaag morgen achterhaald
kan zijn. Daarom investeren wij in onze producten, medewerkers, 
klanten en gebruikers. Of het nu gaat om duurzaamheid, machines of 
koffieconcepten, elke dag zijn we bezig met het verfijnen van ons product. 
Dit doen we omdat we koploper zijn en willen blijven in de markt van 
koffie en thee. Bij ons draait het om de eindgebruiker, die willen we 
blijven verrassen, dat drijft ons en maakt ons trots.

Coffee makes every-

thing possible.
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is de rode draad in onze bedrijfsvoering. Denk aan ons
merk Puro, de energiezuinige apparaten en ons uitgekiende routetransport.
Wij denken altijd na hoe we onze bedrijfsvoering verder kunnen verduurzamen. 
In het opleidingsplan van onze medewerkers borgen we het duurzame 
gedachtegoed van onze onderneming, want het begint namelijk bij onze mensen.

De consumptie van koffie legt druk op koffieproducenten en tropische
leefgebieden. Om koffieboeren en de tropische natuur te beschermen,
is het essentieel om bewuste keuzes te maken in de hele keten. Wij
dragen bij aan een betere wereld met onze Puro koffie. Heerlijke maar
bovenal eerlijke koffie. Deze koffie draagt het Max Havelaar-keurmerk
en u heeft dus de garantie dat de kleine koffietelers rond de evenaar
een eerlijke prijs krijgen voor hun koffiebonen. Puro helpt de 
natuurbeschermingsorganisatie World Land Trust om bedreigde 
stukken regenwoud in het Amazone regenwoud te beschermen. 

Voor elk kopje koffie wordt een financiële bijdrage afgestaan om regenwoud 
aan te kopen en duurzaam te beheren. Puro’s geheime recept bestaat 
uit een mengeling van koffiebonen, geproduceerd door kleine boeren en 
plantagearbeiders die met hart en ziel bij de koffieteelt betrokken zijn en met 
veel zorg hun koffiebonen oogsten. Die passie en zorg proef je in elk kopje 
Puro koffie. Wij steunen de Vereniging Natuurmonumenten. Zo wordt ook de 
natuur in onze directe omgeving beschermd. Voor nu en voor later. Puro koffie is 
onderdeel van het REDD+ programma van de Verenigde Naties en wordt volledig 
klimaatneutraal geproduceerd.
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TODAYS VIBE
. . .COFFEE

LOTS OF COFFEE

TODAYS VIBE

LOTS OF COFFEE
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CONCEPTEN

Wij geloven in de kracht van concepten, de afstemming tussen de
juiste koffie en thee, gezet met machines waarin de laatste technische 
snufjes  zijn verwerkt. Dit alles geserveerd in bijpassend serviesgoed. 
Dat maakt de beleving compleet. Wij bieden verschillende concepten, 
volledig afgestemd op de gebruiker. Zo leveren we altijd de juiste 
totaaloplossing, voor elk moment. 

Wij hebben meerdere koffieconcepten, voor o.a. horeca, retail of 
bedrijfsleven. Denk aan ons Puro fairtrade concept, onze horecalijn 
Grand Milano of het ambachtelijk Miko concept. Deze concepten 
leveren wij in een complete lijn met bijpassende bijproducten zoals 
melk, suiker, koekjes en bijpassend serviesgoed en bekers.

Good ideas start 
with coffee.
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QUALITY
IS THE BEST

BUSINESS
PLAN
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Smile
everyday
and enjoy
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ONZE MACHINES

PISTONMACHINES

Is het vakmanschap voor koffie belangrijk voor u? Wilt u zelf de controle 
hebben over de maalgraad, het aantal koffies en het opschuimen van 
de melk? Dan is een  pistonmachine echt iets voor u. Leverbaar in 
één-twee- of driegroeps machines. Wij zijn exclusief distributeur 
van het Italiaanse merk Fiorenzato en in Nederland importeur van 
het gerenommeerde Italiaanse merk LaCimbali.

Wij bieden de beste machines die in de markt verkrijgbaar zijn. 
Voor elk concept en segment hebben we de juiste machines. 
Onze machines zijn met veel toewijding en zorg geselecteerd om de 
ultieme smaak te creëren. Miko-machines lopen voorop in innovatie 
en gebruiksgemak en zorgen voor een ultieme koffiebeleving.

Miko-machines zijn de meest betrouwbare machines en worden 
onderhouden door onze eigen technische dienst. Bij de aanschaf 
van nieuwe koffiezetapparatuur recyclen we gratis uw oude 
apparatuur. 
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VOLAUTOMATEN

Met één druk op de knop een latte macchiato of een
cappuccino?  Zeker met wisselend personeel kan het 
prettig zijn dat de koffie steeds met de kwaliteit ge-
presenteerd wordt die u nastreeft in uw zaak. Ons 
 standaard assortiment volautomaten van LaCimbali 
 voldoet zeker aan de hoge eisen die u aan een kop 
koffie stelt. Wij werken samen met een groot aantal 
gerenommeerde merken op het gebied van espresso-
apparatuur en kunnen u hierdoor een breed scala aan 
apparatuur aanbieden.

KOFFIEAUTOMATEN

Een kop koffie tijdens werkuren houdt je niet alleen 
alert, een praatje bij de koffieautomaat zorgt ook voor 
verbinding tussen mensen onderling. De mooiste 
ideeën ontstaan vaak bij de koffieautomaat! Het liefst 
drinken mensen op het werk eenzelfde kwaliteit koffie 
als thuis. Koffiesystemen met verse bonen zijn dan 
ook onze hardlopers, maar ook freshbrew-, instant- en 
vendingapparatuur ontbreekt niet in ons assortiment. 

FILTERAPPARATUUR

Een vertrouwde kan filterkoffie is onmisbaar in de 
vergaderzaal, foyer of kantine. Zet een thermoskan 
op tafel bij een langdurige meeting of tap met grote 
snelheid koffie tijdens de pauze. Van kannetje tot ketel, 
Miko heeft de geschikte apparatuur voor u.
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LIFE
BEGINS

AFTER
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COFFEE
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ONZE SERVICE

Miko is dé partner voor een zorgeloos kopje koffie. Onze medewerkers  
begeleiden u door het gehele traject. Van levering van de koffie 
tot installatie van de machines, we hebben het in eigen huis.  
De specialisten van ons serviceteam doorkruisen dagelijks heel  
het land en staan dus snel tot uw beschikking. Kwaliteit begint bij de 
barista. Wij hebben meerdere baristi in dienst die u en uw personeel 
een introductie geven over koffie en de machines. De barista zorgt 
voor de juiste afstelling tussen product en machine.

Wat maakt een espresso nu een échte espresso? Wat is de ideale
maling van de koffiebonen? Hoe schuimt u perfect die melk op? Miko’s
barista-opleiding leert u de kneepjes van het vak in de showroom
van Miko of op locatie. Tijdens die opleiding leren we u alles over  
de nieuwste espressotrends, afstelling, onderhoud en gebruik van
molen en machine. Na een korte introductie is het écht hands-on:
proberen en nog eens proberen is de boodschap. De trainingen worden
verzorgd door een SCA gecertificeerde trainer. Ook denken wij op 
marketingniveau graag persoonlijk met u mee. Wij houden niet van 
standaard en begrijpen dat ons merk moet kloppen bij de uitstraling 
van uw zaak. When life gives 

you lemons,
trade them for coffee.
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FOLLOW YOUR HEART, 
BUT TAKE COFFEE 

WITH YOU

FOLLOW YOUR HEART, 
BUT TAKE COFFEE 

WITH YOU
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CONTACT

INFO & VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Tel: 040 – 201 94 07 
Email: verkoop.nl@mikocoffee.com

HOOFDKANTOOR & SHOWROOM 
Miko Koffie
Korte Voren 3
5555 XS Valkenswaard
Tel: 040 – 201 94 07

VESTIGING ROTTERDAM & SHOWROOM
Miko Koffie
Bristolstraat 1
3047 AB Rotterdam
Tel: 010 – 462 30 77

Meer informatie vindt u op mikocoffee.com
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CONTACT
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LIFE IS TOO
SHORT FOR BAD 

COFFEE
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Insert coffee

to begin.
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