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INVENTUM

KAFFENS TIDSAKSE

Kaffe på jobben bidrar til trivsel og produktivitet. I Norge er det god 
kotyme å by sine gjester på en kopp kaffe. Det gir god atmosfære, 
skaper god og fruktbar stemning, og møtet kan begynne. Vi vet at de 
fleste av våre kunder har stor kunnskap om kaffe og kaffekvalitet, det 
har vi i Inventum også.
 
Inventum består av frittstående lokale samarbeidspartnere. Lokal 
forankring av selvstendige medlemmer gir deg lokal trygghet og 
service.  
Med vår lokalkunnskap og service legger vi vår sjel i å tilfredsstille 
nettopp deg som vår kunde. Da vi har tilgang på en lang rekke 

 varianter av kaffemaskiner og et bredt utvalg av vannkjølere mener vi 
å kunne tilfredsstille dine behov på arbeidsplassen. Vi har gjennom 
tiår lagt vekt på kvalitet fremfor kvantitet. Våre kunder har vært våre 
gode ambassadører og «selgere». Som kunde hos oss merker du 
raskt at det er forskjell på vanlig kaffe og god kaffe. Våre kunder 
bestemmer selv hvilken type kaffe de foretrekker, en lang rekke 
smaksvarianter fra flere ulike leverandører, mørke eller lyse, fruktige 
eller mer mystiske.

Ønsker du noen gode råd før du går til anskaffelse av en kaffemaskin, 
ta kontakt for en uforpliktende samtale.

og din kaffekopp

1470 
Det første kaffehus 
åpnes i Mekka.

1615
Kaffen kommer til Europa 
(Venezia). Kaffen kommer til 
Norge og Bergen rundt 1675.

1773
De amerikanske kolonistene gjør 
opprør mot skatten på te. Et engelsk 
skip bordes og telasten kastes på 
havet. Kaffesalget øker. Boston Tea 
Party blir forløpet til den amerikanske 
revolusjon.

1848
Stortinget forbyr fri frem-
stilling og salg av brennevin. 
Kaffeforbruket skyter fart.

1850
Kaffeforbruket per person passerer 3,5 
kilo, mer enn det England bruker i dag. 
Teolog og samfunnsforsker Eilert Sundt 
(1817-1875) skriver han er sjokkert over 
det høye kaffeforbruket i Norge.

1869-71
Kaffetoll utgjør en femtedel 
av statens tollinntekter eller 
nesten 15 prosent av statens 
inntekter.

1894
Verdens første espresso-
maskin vises på verdens-
utstillingen i Paris.
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1908 

Den tyske husmoren Melitta Bentz får 
patent på et filtreringssett med filter-
papir. Fru Melitta Bents hadde ikke bare 
nese for kaffe, men også forretninger, og 
i 1912 produserte Melitta egne papir-
filtre. I dag selger Melitta egne kaffe-
blandinger, filterpapir og kaffemaskiner.  
Bergen har alltid vært kaffefiltreringens 
by. Her var det vanlig å trakte kaffe i 
lerretsposer fra tidlig på 1900-tallet.

1940
Kaffeimport opphørte og det ble 
innført rasjonering på det lille  
som fantes av kaffe. Erstatninger 
av brente erter, korn og sikori  
ble benyttet.

1948
Giovanni Achille Gaggia introduserer den 
første espressomaskinen som kunne 
lage skumlag (crema) på espressoen.

1952
Som noen av de siste varene 
kom kaffe og sukker i fritt salg 
etter andre verdenskrig.

1959
Norges første kaffebar 
åpnes i Norge: Det skjer på 
Steen og Strøm, der damer 
med blått permanenthår 
betjener en stor 
espressonmaskin.

1960
Elektriske husholdningstraktere kommer for fullt.

1969
Apollo II lander på månen og Neill 
Armstrong melder tilbake til jorden 
at han nyter en kopp kaffe.

1975
Frost i Brasil. Seksti prosent av kaffetrærne ødelegges.

1976
Testing av kaffetraktere 
innføres, den første trakteren 
godkjennes av Norsk 
Kaffeinformasjon.

1994
Kaffebarkulturen kommer 
for alvor i Norge. Det starter i 
Østbanehallen i Oslo.

2000
Vandrende kaffedrikkere 
blir vanlig i bybildet.

2005
Nordmenn drikker ca. 160 liter 
kaffe per person per år, og 
kaffe er den største bidrags-
yteren til antioksidanter
 i vårt kosthold.
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Det meste av kaffe som importeres til Norge kommer fra Sør- og 
Mellom-Amerika, Øst-Afrika og Asia. Selv om kaffen stort sett er 
av samme sort (arabica), kan den smake svært forskjellig fra land 
til land. Jordsmonn, sol, fuktighet og høyde over havet er noen av 
mange faktorer som spiller inn. Når kaffe skal beskrives, brukes det  
et spesielt «duft-ordforråd». Brent kaffe består av ca. 1000 aroma-
komponenter. Når man bedømmer kaffe, er det vanlig å benytte 
beskrivende ord som aroma, syrlighet, body (fyldighet), smak 
og  ettersmak. Det er vanlig å bruke det samme vokabularet som 
 benyttes i vinsmaking. Kaffen kan ha smak av sjokolade,  nøtter,  

 solbær, vanilje, karamell, aprikos, sitrus, brent, gress, potet, 
 blomster, krydder, lær, erter, jordsmak og tobakk etc.

Smaksløkene sitter på tungen vår, men vi oppfatter også mye aroma 
gjennom nesen. Derfor er det et godt råd å «snuse» litt på kaffen 
før du tar deg en munnfull. Det vil gi deg en rikere og mer helhetlig 
smaksopplevelse. Det er evnen til å gjenkjenne lukter som vil avgjøre 
hvordan du vil beskrive smaksopplevelsen. Øvelse vil utvide ditt 
duft-ordforråd.

Nordmenn er i aller høyeste grad med på å holde etterspørselen etter 
kaffe på topp. Det finnes knapt noen land i verden der det drikkes så 
mye kaffe per innbygger som i Norge. 

5000 kaffebær gir en kilo kaffe. Kaffe dyrkes på plantasjer i 
tropiske og subtropiske strøk i Sør- og Mellom-Amerika, Asia og 
Afrika. Kaffeplanten («Coffea» på latin) trives best ved temperaturer 
mellom 19-25°C. Sterk tørke eller frost kan ødelegge avlingen. Coffea 
er et eviggrønt tre med tykke og blanke blad. For å unngå direkte 
 sollys, er det vanlig å plante skyggetrær, som for eksempel banan-
trær. Kaffetreet kan bli 10-12 meter høyt hvis det får vokse vilt, men 
det er vanlig å beskjære det slik at det holder seg på to til fire meter. 
Dette gjøres for å lette innhøstingen, som for det meste skjer for 
hånd. Regelmessig beskjæring gjør også at kaffebærene vokser og 
modnes jevnere.
Når plantene er tre-fire år gamle begynner de å bære frukt, etter 20-
25 år reduseres utbyttet. En eller to ganger i året springer det ut hvite 
blomster som dufter lik jasmin. Disse blir senere til små bær som i 
form og farge ligner på en krysning mellom nyper og kirsebær. Inne i 
hvert bær er det en eller to kaffebønner. Det går med ca. 5000 bær til 
en kilo ferdig malt kaffe.

ingen bønner smaker likt. Det finnes to hovedtyper kaffe: Arabica 
og robusta. Arabica regnes for å være av best kvalitet, og ca. 98 % 
av kaffen vi importerer til Norge er av denne sorten. Innenfor de to 
 hovedgruppene finnes det igjen en lang rekke varianter og kvaliteter.

Hver variant har særegen smak og karakter, som ikke bare varier-
er med arten, men også med klima, jordsmonn og vekstforhold. 
Hvordan kaffen smaker henger også sammen med hvordan bønnene 
blir bearbeidet og brent. Det er flere foredlingsmetoder som benyttes 
ved innhøsting.

Hvis vi ser bort fra vann, er kaffe en av de mest utbredte drikkene i verden. Millioner av mennesker 
verden over er engasjert i produksjon, foredling, eksport, transport, salg og distribusjon. 

den tørre metode er slik nesten all Brasilkaffe innhøstes, og kalles 
også uvasket kaffe. De fleste steder strippes bærene av grenene 
 manuelt, men på områder som er lite kuperte, kan man benytte 
maskiner. Etter innhøstingen legges bønnene til tørking på svære 
platåer.

Bønnene snus flere ganger om dagen, for at sol og vind skal tørke 
dem jevnt. For å beskytte kaffen mot fuktighet samles kaffebønnene 
sammen om kvelden og dekkes med presenninger. Etter 1-3 uker er 
fruktkjøttet helt inntørket. Da blir fruktkjøttet fjernet, og bønnene 
renses for defekter i elektroniske sorteringsmaskiner, hvoretter de 
sorteres etter størrelse.

den våte metode som blant annet praktiseres i en rekke land i Syd- 
og Mellom-Amerika samt Øst-Afrika, er en foredlingsprosess som for-
trinnsvis benyttes ved innhøsting av finere arabicakaffe. Ved denne 
innhøstingsmetoden plukkes kun modne bær, og man må derfor 
høste et kaffetre flere ganger, da bærene ikke modnes samtidig.

Etter plukkingen fjerner man fruktkjøttet i en såkalt «pulper». Kaffe-
bønnen, som stadig er omsluttet av en pergamenthinne, plasseres 
deretter i vanntanker til gjæring i 12-36 timer. Gjæringsprosessen må 
følges nøye, slik at bønnene ikke blir overgjæret.

Etter gjæringen vaskes bønnene på ny, før de blir lagt ut til soltørking 
i 4-7 dager. Noen plantasjer har også tørketromler for å effektivi-
sere tørkeprosessen. Kaffe, som har vært behandlet etter den våte 
metode, vil oppleves som mer syrlig enn om den hadde blitt behand-
let etter den tørre metode. Kaffe som er behandlet etter den våte 
metode, kalles vasket kaffe.

FRA KAFFEBLOMST TIL BØNNE

EN VERDEN FULL AV KAFFE



FRA BÆR TIL KOPP
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bruk tilberedningsutstyret riktig
Det finnes en mengde forskjellige kaffemaskiner. Fra de helt enkle 
til de store og kompliserte. Uansett hvilken type utstyr du har med å 
gjøre, sett deg godt inn i hvordan det virker. Du klarer ikke å lage god 
kaffe, hvis du ikke kjenner tilberedningsutstyret godt.

Det er viktig at alle som bruker maskinen får skikkelig opplæring i 
bruk og vedlikehold. Bare da kan kvaliteten på kaffen du serverer bli 
maksimal. Serviceutgiftene blir også mindre.

velg riktig malingsgrad
Etter at kaffen er brent, males den. Jo finere kaffen er malt, desto 
kortere tid bruker vannet på å trenge inn i kaffekornene og trekke 
ut de ønskede smaksstoffene. Hvilken malingsgrad du skal bruke, 
avhenger av hvor lang tid maskinen bruker på å levere vannet.
Vi snakker ofte om kontakttid. Med dette mener vi den tiden som  
går fra første dråpe treffer kaffen til alt vannet har rent gjennom.
Hvis en maskin har lang kontakttid mellom vann og kaffe, brukes det 
grovmalt kaffe. Har maskinen kort kontakttid, brukes det finmalt. Til 
enkoppsautomater, der vannet trekker svært raskt igjennom, brukes 
den fineste malte kaffen.

kaffebrenning
Det er mange måter å brenne på, og det finnes ikke en generell 
standard. Kaffebønnene er ulike og må behandles deretter. Både tid 
og temperatur tilpasses de råvarene man har. En erfaren brenner kan 
lage kaffe med forskjellige aromaer fra samme parti ved å styre tid og 
temperatur. Til syvende og sist er det smaken som teller, og smaks-
preferansene er ulike. Kaffe skal også tilberedes ved ulike metoder, 
noe man tar hensyn til ved brenning.

Kaffebønnene er frøene inne i en moden, rød steinfrukt fra kaffetreet. 
Ved forsiktig brenning av disse grønne bønnene endrer bønnenes 
fysiske og kjemiske egenskaper seg. De utvides og forandrer smak, 
farge og lukt – det utvikles smaks-og aromastoffer. Innholdet er det 
samme; syrer, proteiner og koffein.

I brenneprosessen gjennomgår kaffebønnene flere kjemiske reak-
sjoner. Den mest åpenbare endringen er tapet av vanninnhold 
(fuktighet). Vann utgjør mellom 8-14 prosent av vekten til råkaffen. 
Etter brenning er vanninnholdet redusert til mellom 3 og 0,5 prosent 
av bønnevekten, avhengig av brenningsgraden. Sukkerinnholdet i 
kaffebønnene blir også påvirket i brenne prosessen.

Det er den såkalte Maillardreaksjonen – reaksjoner mellom 
 karbo hydrater og aminosyrer, som gir brunfarge til produktet. 
Maillard reaksjonen danner hundrevis av ulike aromastoffer. 

Under brenning endrer også tettheten seg. Fuktighet forsvinner, 
 vekten reduseres, men volumet øker. Bønnene ekspanderer nær  
50 %. Vi beregner et brennesvinn på 15 % for lysbrent kaffe og 19 % 
for mørkbrent kaffe.

I starten har vi en såkalt endoterm-prosess der bønnene absorberer 
varme. Når bønnene når rundt 175° oppstår en eksotermisk reaksjon 
der de avgir varme. For kaffebrenneren er det nødvendig å følge med, 
da dette betyr at bønnene varmer seg selv. En justering av tempera-
turen kan være nødvendig.

brenningsgrad
Hvor lenge kaffen brennes og ved hvilken temperatur, avhenger først 
og fremst av type brennemaskin. Deretter hvilken smaksprofil man 
ønsker at den ferdige kaffen skal ha. Brennes kaffen for lite, blir 
smaken rå og emmen. Brennes den for lenge, kan smaken bli stram 
og bitter. Det å brenne kaffen svært mørkt blir dessverre ofte brukt for 
å kamuflere en dårlig kaffekvalitet.

Internasjonalt har kaffeprodusentene gjerne navn for de ulike bren-
ningsgrader, slik som Light Roast, City Roast, Full City Roast, French 
Roast og Italian Roast. Det er imidlertid ingen universell standard. 
Brennerne følger gjerne sine egne oppskrifter og ofte lager de egne 
blandinger. Kaffe brent i Norge har gjerne en lysere brenningsgrad.

Lys brenning fremhever syrligheten i kaffen og eventuelt fruktige 
smakskomponenter. 

Mørkere brenning gir mer fylde og kan gi inntrykk av mer sødme, 
men også mer bitterhet og mindre syrlighet. Ved for mørk brenning 
mister kaffesortene sine særegne smakskarakteristikker.

emballasjen – hva betyr holdbarheten?
Brent kaffe er en ferskvare, og det er viktig å beskytte den brente 
kaffen mot kontakt med luft! Derfor er nesten all kaffe som omsettes  
i Norge pakket i «langtidsposer», der  luften er trukket ut og erstattet 
med kullsyre eller nitrogen. Pakken er som en halvveis oppblåst 
ballong – og mottrykket i posen viser at pakken er tett.

Du kan selv kontrollere holdbarheten ved å se på stemplingsdatoen.
En åpnet pakning med malt kaffe bør brukes innen 4-5 dager. Hele 
bønner har en holdbarhet på en drøy uke.

VEIEN TIL EN 
GOD KOPP KAFFE



americano En enkel eller dobbel espresso servert i  
cappuccino- eller kaffekopp som fylles opp med varmt 
vann, eventuelt så mye som gjesten ønsker.

lungo Tilberedningstiden er den samme som for en 
espresso, men kaffen males grovere og mengden blir 
dermed større.

espresso Ca. 30 ml kaffe laget på ca. 25 sek. «under 
trykk» i en spesialmaskin. Espressoen får et nydelig skum 
på toppen, kalt crema.

doppio Dobbel espresso. To enkle espressoer som  
serveres i en større kopp.

ristretto Tilberedningstiden er den samme som for 
en espresso, men kaffen males finere og mengden blir 
dermed mindre.

kaffee créme Tilberedningen skjer under trykk i 
espresso maskin eller helautomatisk maskin. Utgangs-
punktet er som oftest vanlig lysbrent kaffe, slik vi kjenner 
den fra trakteren hjemme. Kaffen får et karakteristisk 
gyllent skum på toppen. Kaffen er mildere i smak enn 
espresso, syrligere enn traktekaffen og serveres i kopper 
eller glass på ca. 1,5 dl.

espresso con panna Espresso toppet med ristet,  
tyktflytende kremfløte.

espresso macchiato Espresso «flekket» med en skvett 
melk eller melkeskum til pynt.

cortado Enkel eller dobbel espresso med melk.  
Melkemengden skal være tilsvarende kaffemengden.

café au lait Lait betyr melk på fransk. Café au lait er 
filterkaffe og varm melk i lik blanding.

caffé latte Latte betyr melk på italiensk. Opprinnelsen til 
caffé latte er kaffe laget med mokkakanne med varm melk. 
De fleste kaffebarer lager en caffé latte av espresso og 
steamet melk. Serveres oftest i høye glass.

cappuccino Enkel eller dobbel espresso, 50/50 melk  
og melkeskum.

caffé mocca Sjokoladesaus, espresso og steamet melk.

caffé correto Espresso med en liten slump sprit, for 
eksempel grappa, brandy eller likør.

Navnet skjemmer ingen, men hva får du 
egentlig i koppen når du bestiller de ulike 
variantene av kaffe?

9inventum | kaffe
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espresso er en liten kopp kaffe med en fyldig konsistens, en intens 
aroma, en bittersøt smak og et lekkert gyllent skum på toppen som 
kalles crema. 

Espresso og det vi kaller «vanlig kaffe» har én ting til felles: kaffe-
bønnen – men der slutter også likheten.
Espresso er en tilberedningsmetode der kaffen tilberedes i en 
 spesialmaskin; hurtig, under trykk og direkte i koppen. 
Espressokaffen lages ofte av andre type bønner enn dem som brukes 
til vanlig kaffe. Kaffebønnene brennes noe mørkere og de males 
finere. Kaffen tilberedes på en annen måte, ser annerledes ut, og sist 
men ikke minst, den smaker annerledes.

brenningen og blandingen. Smaken på de ulike espressoblanding-
ene varierer. Noen kan smake svært syrlig, andre mer bittersøtt, og 
noen smaker bare brent og bittert. 

kaffee créme er en syrlig aromatisk kaffedrikk. Den er laget av van-
lige, lysbrente bønner, og smaker mildere enn espresso. Kaffee créme  
tilberedes også kopp for kopp, men i stedet for små espressokopper 
benytter man en vanlig kaffekopp – eller et glass. 

caffé latte, som er italienernes betegnelse på kaffe med melk, 
 startet som en ren frokostdrikk. Italienerne brukte da som nå 
mokkakannen til å lage seg kaffe, og varmet melk i en kasserolle på 
komfyren. 

Da espressomaskinene kom, fikk man muligheten til å steame 
melken, og dermed også få et fløyelsmykt melkeskum. Slik ble 
cappuccinoen til. Den består av 1 del espresso, 1 del varm melk og 1 
del melkeskum. Cappuccinoen har en karakteristisk mørk kaffekrans 
rundt det lyse melkeskummet. Får du riktig konsistens på melken, 
og heller den riktig, kan du lage nydelige mønstre i cappuccinoen. 
H-melk gir utvilsomt den fyldigste og beste smaken, men hvilken 
melk du velger er opp til deg.

De fleste kaffedrikkere liker den oppkvikkende effekten koffeinet 
i kaffen har på konsentrasjonen. Men de som reagerer negativt på 
koffeinet i kaffen er nok svært fornøyde med at det er mulig å nyte en 
god kopp kaffe uten å få nattesøvnen ødelagt. Den koffeinfrie kaffen 
finnes både som pulverkaffe, vanlig filtermalt og som hele bønner. 
Det vil si at du kan servere koffeinfri trakterkaffe, espresso eller en 
rask pulverkaffe.

Noen ganger har man bare lyst på noe lunt og godt i koppen, og da 
kan deilig og varm sjokolade være et ypperlig og koffeinfritt tilbud til 
dem som ønsker seg noe annet. 

Barry Callebaut er Inventums leverandør av førsteklasses sjokolade-
produkter og sikrer deg den beste smaken når du fortjener en liten 
pause i den travle arbeidsdagen.

KAFFEDRIKKER

Espresso Cappuccino

Kaffee créme

Caffé latte

Koffeinfri kaffe

Gode, varme sjokoladedrikker

en-koppsløsninger
Dette kalles også friskbryggere eller «vending machines». Hoved-
prinsippet er at man trykker på knappen og får nybrygget kaffe rett 
i koppen. Kaffen kan være hele bønner som males i forbindelse med 
tilberedning eller ferdig malt kaffe.
 
traktere
Her er prinsippet at man trakter en viss mengde over i en kolbe eller 
termokanne og forsyner seg etterpå. Når mange skal ha kaffe på en 
gang er dette meget effektivt.
 
kapsel- eller podsmaskiner
Denne varianten å lage kaffe på er det samme som for friskbryggere, 
selv om teknologien er annerledes. Man plasserer koppen, trykker på 
en knapp og maskinen lager det produktet man har valgt.
Kaffen befinner seg inni små kapsler eller pods som føres inn i 

 maskinen, og oppvarmet vann presses gjennom kapselen under høyt 
trykk og leverer kaffe i koppen.
 
instantmaskiner
Her tilsettes vann til kaffeekstrakt. Det er samme prisnipp som for 
enkoppsmaskiner og mange av instantløsningene tilbyr melkebaserte 
kaffedrikker som cappuccino og caffé latte i tillegg til sjokolade og 
tevann.
 
helautomatiske kaffemaskiner
Det finnes en rekke ulike løsninger som gjør det samme som frisk-
bryggere, traktere eller espressomaskiner. De kan ha innebygd tank, 
porsjonere én og én kopp og har mulighet for tapping i kolbe eller 
termos. Dette kan være espressomaskiner med en eller to kaffe-
kverner med innebygd melkesteamer som kan lage et utall drikker. 
Man kan få uttak for manuell steaming, automatiske vaskeprogram 
og telleverk. 

HVILKEN MASKIN SKAL JEG VELGE?



DET GÅR  
MED CA. 5000 
KAFFEBÆR TIL 
EN KILO BRENT, 
MALT KAFFE.

“
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Kahawa Tembo er en filterkaffe fra Arvid Nordquist som hyller den 
afrikanske elefanten. Gjennom sitt samarbeid med African Wildlife 
Foundation (AWF) bidrar Arvid Nordquist til å beskytte Afrikas dyreliv 
og donerer årlig 25 000 dollar til fondet.

Man anslår at det på 1930- og 1940-tallet levde mellom tre og fem 
millioner elefanter i Afrika. I dag er tallet redusert til 470 000, og 
mennesket er elefantens største og farligste fiende. Hvert år blir 
rundt 35 000 elefanter drept av krypskyttere som er på jakt etter det 
verdifulle elfenbenet i støttennene deres. Krypskyttere skyter dyrene 
med kuler eller giftspyd, kutter av støttennene og etterlater resten av 
kadaveret. Eksperter mener at ville elefanter vil være utryddet innen 
få tiår dersom krypskytingen forsetter.

For å få slutt på den ulovlige elefantjakten må flere aktører sam-
arbeide, og det kreves aksjoner i flere ledd. AWF arbeider blant 
annet med å spre informasjon og kunnskap om elefantene og den 
alvorlige situasjonen, beskytte dyrene i nasjonalparkene mot ulovlig 

jakt ved å utdanne parkvakter, og trene opp hunder til å oppdage 
elfenben i tollen. Elefantene bor i områder med mye fattigdom og få 
jobbmuligheter. AWF skaper derfor også arbeidsplasser som blir et 
alternativ til ulovlig jakt.

Din bedrift kan bidra ved å velge Kahawa Tembo og donere penger 
til African Wildlife Foundation. Navnet «Kahawa Tembo» er sammen-
satt av de swahiliske ordene for «kaffe» og «elefant» og inneholder 
hovedsakelig kaffebønner fra det afrikanske kontinentet. Kaffen har 
en generøs og dyp smak med tydelige toner av solbær og innslag av 
fudge. Den er tilgjengelig både som hele bønner og som malt kaffe til 
kaffemaskinen på kontoret.

Hver pakke Kahawa Tembo som selges bidrar til å redde Afrikas 
elefanter. Vi tilbyr også diplomer, gavebevis og bordplakater som 
kan brukes for å styrke kommunikasjonen om deres bedrifts støtte 
til prosjektet og den gode kaffen dere serverer. Din støtte gjøre disse 
viktige tiltakene mulig å gjennomføre. 

BIDRA TIL Å REDDE 
AFRIKAS ELEFANTER 
MED KAHAWA TEMBO
Vi nordmenn er glade i kaffe og drikker i gjennomsnitt 160 liter kaffe  
i året. Med Arvid Nordquists «Kahawa Tembo» kan din arbeidsplass  
nyte en mørkbrent kaffe med bæraktig smak, samtidig som den  
bidrar til å redde en av Afrikas truede dyrearter.
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hva er etisk handel?
Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de 
kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for 
arbeidsforhold og miljøhensyn.

Ofte er varer som selges i norske butikker produsert i land der 
 arbeidskraften er billig. Fellestrekket er dessverre ofte at arbeids-
lovgivningen kan være god på papiret, men myndighetenes kontroll 
over hvordan arbeidsgiverne behandler sine ansatte er svak.

Resultatet er at varer norske bedrifter kjøper og selger ofte er produs-
ert under forhold som både er ulovlige og uakseptable: tvangsarbeid, 
barnearbeid, helseødeleggende arbeids plasser, grov diskriminering 
og lønn under fattigdomsgrensen. Fordi det ikke finnes en lov som 
forbyr eller hindrer norske virksomheter i å importere varer som er 
laget under ulovlige forhold, slik som barnearbeid og ekstrem bruk 
av overtid, er arbeidet med etisk handel noe virksomheten selv må ta 
tak i. IEH hjelper din virksomhet med veiledning og verktøy!

fairtrade
Fair Trade innebærer at produktet er handlet spesielt med tanke på 
solidaritet med produsenten i opprinnelseslandet. 

Fairtrade-kaffe er kaffe som er dyrket på Fairtrade-sertifiserte 
farmer. Dette innebærer at Fairtrade har oversikt over forholdene 
på kaffe-farmene. Fairtrade stiller først og fremst krav til de sosiale 
forholdene på disse farmene, og kontrollerer også levestandard og 
arbeidsforhold. Ved å være Fairtrade-sertifisert får kaffefarmene 
en garantert minstepris for kaffen de selger; minsteprisen slår inn 
dersom den børsnoterte kaffeprisen blir lavere enn et minimumsnivå. 
Fairtrade-sertifiserte farmer får også betalt en fastsatt tilleggspris, 
kalt premium, som kan/skal gå til sosiale forhold, som for eksempel 
skoler og helsestasjoner.

utz certified
Utz-sertifisert kaffe er betegnelsen på kaffe som er dyrket på farmer 
som er sertifisert av Utz Certified. Dette innbærer at Utz Certified 
har oversikt over forholdene på kaffefarmen. Utz Certified hjelper 
kaffefarmen med å arbeide målrettet med å forbedre sosiale forhold, 
med å få mer miljøvennlige produksjonsprosesser og med å oppnå 
lønnsom drift. Kaffefarmen får en premium tilleggspris for den 
sertifiserte  kaffen. Er kaffen Utz-sertifisert skal den kunne spores helt 
fra kaffeposen og tilbake til farmen som kaffen er dyrket på. Ved å gi 
kaffedrikkere tilgang til informasjon om råvarenes opprinnelse ønsker 
Utz-systemet å fremme åpenhet i kaffehandelen. 

Kjøper du Utz-sertifisert kaffe er du med på å gjøre alle ledd i kaffe-
handelen rettferdig, lønnsom og bærekraftig. Du kan også se hvor 
akkurat DIN kaffe kommer fra. 

Målet i Utz Certified-systemet er å sørge for at hvert ledd i kaffe-
handelen tjener på sertifiseringsprosessen. Utz Certified hjelper 
 kaffefarmene å dyrke kvalitetskaffe, og har et støtteapparat som 
hjelper kaffefarmene med alle prosesser fra bønne til kopp. Hoved-
fokuset er innenfor den tre-delte bunnlinje: økonomi, miljø og sosiale 
forhold. Eller som UTZ Certified selv sier det: People – planet – profit.

rainforest alliance 
Rainforest Alliance arbeider for å bevare biologisk mangfold og gi 
levebrød ved å endre arealbrukspraksis, forretningspraksis og for-
brukeratferd. Rainforest Alliance’ visjon er en verden der mennesker 
og miljø blomstrer sammen. 

Rainforest Alliance arbeid er basert på erkjennelsen av at et lang-
siktig vern av miljøet er uløselig knyttet til de som er avhengig av 
land for sitt levebrød, kan leve et godt liv og ta vare på den. Deres 
metode  innebærer opplæring og sertifisering for å fremme sunne 
økosystemer og støtte lokalsamfunn i noen av verdens mest sårbare 
økosystemer. 

De samarbeider med visjonære bønder, skogsarbeidere og turisme 
for å bevare naturressurser og sikre langsiktig levebrød for lokal-
samfunnene. For at et landbruks- eller skogselskap skal bli Rainforest 
Alliance-sertifisert, eller en reiselivsbedrift godkjent, må strenge 
standarder som er utviklet for å beskytte økosystemene, ivareta 
velferden til lokalsamfunn og øke produktiviteten følges. 

Rainforest Alliance Seal er en internasjonalt velkjent symbol for den 
miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraft som hjelper både 
bedrifter og forbrukere å bidra til å skape en lysere fremtid for oss alle.

debio
Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. 
De er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker 
er produsert på en økologisk måte. Alle økologiske matvarer som 
 produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjen-
ningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og 
for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Økologiforskriften Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som 
produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige 
regelverket som finnes på området (økologiforskriften). I dag er 
mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn 
med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert 
på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, 
foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.

Kontrollordningen Debios kontrollordning følger varene fra jord 
til bord. Produsentene søker om å bli en del av  kontrollordningen,  
og Debio inspiserer og sjekker at driften tilfredsstiller kravene til 
økologisk produksjon. Alle som får en godkjenning blir fulgt opp 
med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. De har jevnlig kontakt 
med  produ sentene for å veilede om reglene og for å kontrollere at 
produksjonen foregår som den skal. På denne måten sikrer Debio den 
økologiske kvaliteten, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Egne regelverk Debio utfører kontroll og sertifisering på grunnlag  
av egne, privatrettslige regelverk. Slike regelverk gjelder for områder 
som ikke er regulert av økologiforskriften, som for eksempel  
akva kultur og pyntegrønt.

ETISK HANDEL OG MILJØMERKING
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KAFFEMASKINER OG TILBEHØR

bonamat 
freshground 310

Nykvernede kaffebønner er 
grunnlaget for den beste kaffe. 
FreshGround 310 i rustfritt 
stål er selvfølgelig fortsatt  
i vårt sortiment med klassisk 
display.

bonamat 
underskap med pro1/2

Underskap i lakkert stål med 
innebygd vannkjøler for kaldt 
friskt vann (Pro1) og kullsyret 
vann (Pro2). Leveres med  
topplate og Alba tross tappe-
tårn, tilkoblings slange, spill-
brett, grutgjennomføring  
og avfallsbøtte.

bonamat 
esprecious

Lag en perfekt espresso eller 
velg en av de andre kaffe-
spesialitetene. Med Esprecious 
er det mulig å tilberede varme 
drikker av meget høy kvalitet på 
en profesjonell måte, laget av 
nykvernede bønner.

bonamat 
quinto

Mange valgmuligheter og rask 
levering. Quinto er utstyrt med 
tre beholdere og kan servere 
et stort utvalg kaffevarianter; 
kaffe, cafè crème, espresso, 
cappuccino, sjokolade, cafè 
au lait, moccachino, dobbel 
espresso og varmt vann.

bonamat 
freshground touch

Prøv den optimale bean-to-cup kaffemaskinen — friskbryggeren som er best i klassen når det gjelder 
nytraktet kaffe av ferske kaffebønner! Velg modellen som passer best inn i ditt miljø. Nå kommer maskinen 
i lekker utførelse i sort eller hvit, og med stilren touch screen som understreker og fullfører det delikate 
designet. Friskbrygg touch krever lite og enkelt vedlikehold og brukervennligheten er en selvfølge.
Ved å trykke på en knapp serverer denne maskinen nydelig filterkaffe av kvernede bønner. FreshGround  
lager også andre spesialiteter som for eksempel cappuccino, café-au-lait, sjokolade og moccachino i 
tillegg til varmt vann. Maskinen har praktisk kannefunksjon.  

bonamat 
freshmore touch

FreshMore-serien kommer  
også nå med stilig touch 
screen. Du kan velge alt fra en 
kopp nytraktet filterkaffe til for 
eksempel en deilig cappuccino, 
café au lait eller moccachino; 
FreshMore har et stort utvalg  
av kaffevarianter. Maskinen 
fåes i sort og hvit/XL.  

Komplett  
med underskap 

og vann
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bonamat 
th

TH termostrakter trakter kaffen 
direkte i pumpetermos eller  
termoskanne. Trakteren er 
utrustet med varselsignal om  
at kaffen er klar, samt kalk-
fjerningsvarsler. Den leveres 
med filterholder i rustfritt stål, 
men uten pumpetermos/ 
termoskanne. 

bonamat
furento pumpetermos

Pumpetermos med pumpe hendel. Kapasitet: 2,2 liter. Finnes i  
flere varianter; rustfritt stål utførelse med rustfritt stål eller glass 
innerbeholder, og plast utførelse i fargene svart, rød og blå med  
glass inner beholder. 

Bonamat FG310 Touch og Bonamat Esprecious 11 er hel-
automatiske kaffemaskiner med elegant tidsriktig design og 
funksjonalitet. Esprecious serverer espresso – i mange ulike  
varianter som cappuccino og macchiato, og du bestemmer  
selv hvilke kaffetyper du ønsker å ha tilgjengelig på maskinen.  
Et enkelt «touch» og maskinen serverer deg din rykende varme 
kaffekopp etter eget valg.
 
Det stilfulle og brukervennlige touchpanelet viser de ulike 
kaffetypene og gjør maskinen enkel å betjene, samtidig som den 
gir et moderne preg. Et intuitivt touchpanel gjør alt enkelt og 
oversiktlig. Panelet kan enkelt tilpasses og vise individuelle bilder, 
bakgrunner og illustrasjoner som fremmer bedriftens budskap og 
merkevare. Dermed kan skjermen brukes til å kommunisere med 
ansatte og besøkende på en ny og effektfull måte.
 
Lag den perfekte kopp kaffe fra en kvalitetsmaskin med  
moderne teknologi og design.

bonamat 
mondo
Filtermaskiner uten vanntil kob-
ling. Utrustet med varselsignal 
om at kaffen er klar og kalk-
fjerningsvarsel. LED-display, 
filterholder i rustfritt stål og 
integrerte varmeplater gjør at 
maskinen er enkel i bruk. 

Leveres i 
bådeenkel- og  
dobbel modell

TOUCHPANEL

Pumpe-
termos 
2,2 liter
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ONE CUP KAPSEL KAFFEMASKIN

BRUK HELT  
RENT UTSTYR

arvid nordquist
the sharp one kapselmaskin

Kapselmaskin i nytt, stilfullt, minimalistisk  
design. Kombinerer det estetiske med høy, teknisk  
kvalitet. Finnes i fargene sort og titanium. 

arvid nordquist
one cup

Eneste kapselsystem hvor sortimentet er fullt ut  økologisk og Fairtrade 
sertifisert samt  100 % CO2, klimakompensert helt frem til forhandler.

Skal du servere god kaffe, må utstyret være skinnende rent. Selv 
om kaffen er så godt som kalorifri, inneholder den fettstoffer som 
gir avleiringer alle steder der den kommer i kontakt med utstyret. 
Kaffepartikler som setter seg fast i filter, kraner og pakninger, kan 
harskne og avgi negative smaksstoffer til kaffen som passerer. Derfor 
er det viktig at alle beholdere og hele maskinen rengjøres, både 
innvendig og utvendig.

bruk ritig rengjøringsmiddel. 
Såpe, klor og syntetiske vaske midler er bannlyst i en kaffemaskin, 
fordi de setter smak. 

Om vannet inneholder mye kalk (hardt vann) er det nødvendig å 
bruke et avkalkingsmiddel. Kalken avleires blant annet rundt elemen-
tet i kaffetrakteren, tetter innvendige rør, og du risikerer at maskinen 
ikke yter full effekt.

 Rensemiddel for 
kaffemaskin pk. á  
5 poser. 75233

Rensemiddel  
for kaffemaskin  
0,5l. 385090   

Dispenser Katrin i børstet 
stål for one stop/c-fold  
M tørkeark. 112519   

Rensemiddel for kaffemaskin løser opp rester av kaffevoks og humus 
i trakteren, slik at rørene holdes åpne og vannet får strømme fritt 
gjennom dem. Rensemiddel er også velegnet for rengjøring av kaffe-
kjeler, presskanner, serveringskanner og termokanner. Alle traktere 
bør renses minimum hver 14. dag og serveringsutstyr daglig. Husk å 
skylle godt etter bruk.

Arvid Nordquist OneCup kapselmaskin fra K-fee System er nøye utvalgt for å få frem det beste i deres  
OneCup kaffeblandinger. Maskinen er designet og utviklet i Sveits, og fremstilt i solid og pålitelig  
kvalitet. Maskinen gir deg valgfri varm drikke ved hjelp av ett trykk på knappen. Og den er lett å  
håndtere takket være integrert rensing, varsel om kapseltømming og automatisk avslåing.

The Good One, 
espresso

The Medium one, 
mellombrent

The Dark One, 
mørkbrent

The Proud One, 
espresso 
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VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE

Arvid Nordquists interesse for smak begynte i 1884, da han åpnet dørene til sin egen  
delikatessebutikk i Nybrogatan i Stockholm. I dag har dette vokst til å bli et nordisk 
handelshus med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Gjennom årene har Arvid Nordquist brakt verdens smaks  opp levelser til Sverige og videre til  
nabolandene. Hans sterke varemerke har blitt en egen Arvid Nordquist-kaffe, som blir brent  
i eget brenneri i Stockholm. Virksomheten består av ca. 170 medarbeidere fordelt på kontorer  
i Stockholm, Helsingfors, Oslo og København. 

For Arvid Nordquist har det alltid vært avgjørende hvordan kundene opplever smaken, med  
en visjon om at mat og drikke som er produsert med omsorg og ansvar smaker bedre!  
Virksomheten tar derfor ansvar for hele verdikjeden, fra dyrking til forbruker. Slik bidrar  
de til økt kunnskap om hvordan bærekraft og smak går hånd i hånd. 

Löfbergs Lila AB er en del av familiebedriften AB Anders  Löfberg. Her inngår også produksjons-
selskapet Kaffehuset i Karlstad AB samt forhandlerselskapet Löfbergs Lila AS, Löfbergs Lila 
International AB og Peter Larsens Kaffe AS. 

Virksomheten ble grunnlagt i 1906 og er i dag et av de største kaffebrenneriene i Norden. 
Bedriften eies fortsatt av familien Löfberg, nå i tredje og fjerde generasjon. De siste årene har 
bedriftens posisjon blitt styrket gjennom et stort  engasjement   for kvalitet, sosialt ansvar og et 
aktivt arbeid for miljø og bære kraftig utvikling. Löfbergs er en av verdens største importører av 
økologisk og Fairtrade-merket råkaffe. Kaffegruppen omsetter årlig for ca. 1,5 milliarder og har 
280 ansatte. 

Nestlé Professional er et dedikert team av mennesker som arbeider med én felles interesse – 
kaffe. Målet er å være den beste samarbeidspartner når det kommer til optimalisering av  
kaffeløsninger for bedrifter. For NESTLÉ som leverandør betyr det mye å kunne sikre sluttbruker 
en perfekt kopp kaffe. Derfor kan du være trygg på at NESTLÉ er en pålitelig og sterk merkevare 
som garanterer kvalitet i alle ledd og en nydelig kaffesmak!

I NESTLÉs smakslaboratorium arbeides det med ulike  parametere for å få frem ZOÉGAS og  
NESCAFÉs karakterer i kundens maskin. Her blir alle maskinens egenskaper tatt høyde for,  
som malingsgrad, dosering, ekstraksjonstid, oksygen tilsetning og vanntemperatur. 

Som leverandør og samarbeidspartner er NESTLÉs visjon at et samarbeid mellom to parter  
må være lønnsomt for begge.  Derfor er god relasjonsbygging prioritert, samtidig som sortimentet 
alltid er bredt. Her skal god service oppleves i alle ledd. 

Professionell 
hele bønner 
Dash of Dark  

Dark 
Mountain

Kahawa Tebo

ARVID NORDQUIST

LÖFBERGS

NESTLÉ

Nescafé 
Gold
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Inventum samarbeider med markedets ledende leverandører av  
råvarer og maskiner. Slik kan vi sikre deg og dine kolleger kaffesmak  
av ypperste sort gjennom arbeidsdagen!

Sjokolade

Melkeprodukter/
topping

Barry Callebaut har produsert sjokolade og kakao i mer enn 150 år og er i dag 
verdens ledende produsent av de fineste sjokolade- og kakaoprodukter. 

Selskapet representerer:
– Mer enn 8500 ansatte i 30 land
– Over 50 produksjonsanlegg
– Årlig salg på ca. EUR 4.0 milliarder

Selskapet innehar omfattende kompetanse om kunsten å lage sjokolade- og 
kakaoprodukter, fra høsting og foredling av kakao bønner, til produksjon av 
den fineste sjokolade, for eksempel i form av sjokoladefyll og dekorasjoner. 

Med dette er Barry Callebaut et selskap som mestrer alle steg i prosessen fra 
bønnene som kilde til ferdige produkter. De har et bredt spekter av tjenestetilbud, 
som produktutvikling, foredling, opplæring og markedsføring. Selskapet har  
dessuten forpliktet seg til bærekraftig kakao produksjon gjennom sitt Cocoa  
Horizons-initiativ, og bidrar til å ivareta fremtidens kakao forsyninger og  
forbedring av bøndenes levebrød. 

Hele kaffebønner er en utmerket start for en god kopp rykende fersk kaffe. Hør 
lyden av bønnene som males og kjenn den utrolige duften fersk kaffe. En fyldig og 
aromatisk colombiansk kaffe med en friskhet som gjør den godt egnet til å nytes 
hele dagen. 

Ettertraktet Gourmet  Kraftig mellombrent kaffe. En fyldig og velbalansert kaffe med 
en myk avrundet syrlighet og en aromatisk duft. Denne kaffeblanding gir en utsøkt 
smaksopplevelse med hint av mørk sjokolade, karamell og nøtter. Kvalitetskaffe fra 
Colombia, Sentral-Amerika, Brasil og Øst-Afrika.

Ettertraktet Daily Mellombrent, rund og fyldig kaffe med en anelse søt etter smak. 
En balansert og lett krydret kaffeduft med en floral smak av honning, urter og  
krydder. Kaffen er en blanding av kaffe fra de beste kaffedistriktene i Sør- og  
Mellom-Amerika, Asia og Afrika

Ettertraktet Original  Fyldig kaffe med en krydret aromatisk og lang ettersmak.  
Blandingen gir en svak krydret smak med et lite snev av tørrhet, samtidig som en 
meget mild syrlighet blandes med aromatiske nyanser. Resultatet er en original 
velbalansert god kopp kaffe, med smaksantydninger av sjokolade, nøtter, krydder 
og fiken.

Ettertraktet Gourmet Espresso  Fyldig mørkbrent kaffe med en intens aroma av  
karamell. En blanding med sterk fokus på den riktige sammensetning av bønner, 
som gir en ekstraordinær smaksopplevelse. Mørkbrent etter kontinental smak.  
Kaffe fra Colombia, Sentral-Amerika, Brasil og Sumatra.

BARRY CALLEBAUT

WATERLOGIC

Ettertraktet 
Gourmet

Ettertraktet 
Original

Ettertraktet 
Daily
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NORGES ENESTE FRITTSTÅENDE  
FORHANDLERKJEDE MED ALT TIL KONTORET!

Inventum er et fullservicekonsept med vekt på 
et bredt og markedstilpasset produkt utvalg 
til bedriftsmarkedet. Inventums  leverandører 
representerer anerkjente varemerker innenfor 
alle kjedens forretningsområder: Kontormøbler, 
multifunksjons maskiner, kaffe, data, post- og 
papir behandling, kontorrekvisita, AV utstyr og 
videokonferanse. Vi er etablert i hele landet –  
på 25 steder – markedets største utvalg av 
komplette løsninger til kontoret.
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AKERSHUS
INVENTUM ROMERIKE KONTORSERVICE
Industrivegen 4, 2069 JESSHEIM, 
63 97 06 60, post.romerike@inventumkjeden.no
www.inventumkjeden.no 

INVENTUM KONTOR
Ole Deviksvei 44, Postboks 220 Leirdal
1011 OSLO, 23 18 20 00,  
post.oslo@inventumkjeden.no,
www.inventum-kontor.no 

AUST-AGDER
INVENTUM SØR, P. M. DANIELSEN
KONTORUTSTYR
Åsbieveien 5 Stoa, 
Postboks 1666, 4857 ARENDAL,  
37 07 60 00, post.arendal@inventumkjeden.no  
www.inventumsor.no 

HEDMARK
INVENTUM TRYSIL KONTOR & DATA
Storveien 41, 2420 TRYSIL, 03749,
post.trysil@inventumkjeden.no,  
www.kontorogdata.no
 
HORDALAND
INVENTUM VOSS KONTOR FORUM
Strandavegen 3, 5705 VOSS,
56 52 33 00, post.voss@inventumkjeden.no,  
www.vkf.no

MØRE OG ROMSDAL
INVENTUM NORDMØRE
Verkstedveien 2B, 6517 KRISTIANSUND,
40 00 67 89,  
post.kristiansund@inventumkjeden.no,
www.inventum-nm.no

INVENTUM KONTORPARTNER-MØRE
Borgundfjordvegen 116, 6017 ÅLESUND,
45 80 73 88 , post.alesund@inventumkjeden.no,
www.kontorpartnermore.no

NORDLAND
INVENTUM KONTOR – FORUM
Torgnesveien 1, Postboks 324,  
8901 BRØNNØYSUND, 75 02 33 88,  
post.bronnoysund@inventumkjeden.no,
www.kontorforum.no

INVENTUM KONTOR – FORUM
Fearnleysgt. 27, Postboks 488, 8651 MOSJØEN,
75 17 61 00, post.mosjoen@inventumkjeden.no,
www.kontorforum.no

INVENTUM RTD
Rundingen, Postboks 458, 8601 MO I RANA,
75 12 10 00, post.mo@inventumkjeden.no, 
www.inventumrtd.no

INVENTUM BODØ KONTORSENTER
Terminalveien 10, Postboks 1244, 8001 BODØ,
75 50 74 40, post.bodo@inventumkjeden.no,
www.bodokontorsenter.no

INVENTUM VESTERÅLEN KONTORSENTER
Torget 8, Postboks 333, 8401 SORTLAND,
76 11 10 10, post.sortland@inventumkjeden.no, 
www.vks.as

OPPLAND
INVENTUM ØST
Jernbanegaten 2, Postboks 1263, 2806 GJØVIK,
07 110, post.gjovik@inventumkjeden.no, 
www.inv.as

OSLO
INVENTUM KONTOR
Ole Deviksvei 44, Postboks 220 Leirdal
1011 OSLO, 23 18 20 00, 
post.oslo@inventumkjeden.no,
www.inventum-kontor.no

ROGALAND
INVENTUM DAKON
Gamle Forusveg 25, 4033 STAVANGER, 
51 90 61 00, post.dakon@inventumkjeden.no, 
www.dakon.no

INVENTUM ROGALAND, TRE OG STÅL AS
Langflåtveien 33, 4017 STAVANGER, 51 88 46 50,  
post.rogaland@inventumkjeden.no,
www.treogstal.no

SOGN OG FJORDANE
INVENTUM KONTORPUNKT NORDFJORDEID
Gjerdevegen 8, 6770 NORDFJORDEID, 57 86 15 11,
post.nordfjordeid@inventumkjeden.no,  
www.hrkontor.no

INVENTUM KONTORPUNKT HORNINDAL
Grodås, 6763 HORNINDAL, 57 87 95 30,
post.hornindal@inventumkjeden.no,  
www.hrkontor.no

INVENTUM KONTORPUNKT MÅLØY
Sjøgata, 6700 MÅLØY, 57 85 20 72,
post.maloy@inventumkjeden.no,  
www.hrkontor.no 

INVENTUM KONTORTEKNIKK
Furelia 18, 6800 FØRDE, 57 82 00 56,
post.forde@inventumkjeden.no,  
www.kontorteknikk.as

TROMS
INVENTUM COPYSAFE
Seljestadveien 58, 9406 HARSTAD, 77 00 24 40,
post.harstad@inventumkjeden.no,  
www.copysafe.no

INVENTUM TROMSØ
Sildreveien 4, Postboks 2203, 9268 TROMSØ
(ny adresse fra oktober 2016: Alkeveien 9a),
77 60 25 50, post.tromso@inventumkjeden.no, 
www.kontor.as

VEST-AGDER
INVENTUM SØR. P. M. DANIELSEN
KONTORUTSTYR
Buråsen 20, bygg A, 4636 KRISTIANSAND,  
38 01 93 00,  
post.kristiansand@inventumkjeden.no,
www.inventumsor.no

VESTFOLD
INVENTUM KONTOR & KAFFE
Kastetskogen 53, 3236 SANDEFJORD,  
48 48 20 50, 
post.sandefjord@inventumkjeden.no,
www.inventumkjeden.no

ØSTFOLD
INVENTUM KEY KRISTIANSEN  
KONTOR-SERVICE
Dr Randers gate 5, 1830 ASKIM, 69 88 45 20,  
post.askim@inventumkjeden.no,
www.kontor-service.no

HOVEDKONTOR
INVENTUM AS 
Ole Deviksvei 44
Postboks 285 Alnabru
0614 OSLO
Tlf.: 23 18 20 00,  
Faks: 23 18 20 05 
www.inventumkjeden.no
post@inventumkjeden.no 


