
MET L’OR LUCENTE PRO

DE L'OR GOUDEN 
STANDAARD 

ontdek

GA VOOR NIETS MINDER DAN GOUD



L'OR IS EEN KOFFIE MERK ONTSTAAN IN 
1992 IN FRANKRIJK VANUIT DE AMBITIE 
OM DE BESTE KOFFIE TER WERELD AAN
ONZE KLANTEN TE KUNNEN BIEDEN. 

Vandaag de dag zetten we met  L'OR wereldwijd de  
gouden standaard in koffie. Bent u er klaar voor om met  
ons mee te gaan op deze fantastische ontdekkingsreis?

We beloven puur en weergaloos genieten voor iedereen 

die zich wil overgeven aan zijn zintuigen, want voor echt  

genieten is geen reden nodig. 

IN DE WERELD
VAN L’OR

welkom



DE L’OR LUCENTE PRO LAAT U DE ULTIEME 
KOFFIEBELEVING ERVAREN, DOOR:

  ULTIEME SMAAK  
Onze gouden koffiecollectie biedt u beste smaak en aroma.

  ULTIEME VARIATIE 
Onze hoge kwaliteit bonen en complexe blends bieden u  
de ultieme variatie in smaakbeleving

 ULTIEME BELEVING
Ontdek de gouden combinatie van de hoogste kwaliteit  
espresso en de beste machine, en word de perfecte  
gastheer voor uw gasten, klanten en collega’s.

  ULTIEM GEMAK  
De special ontworpen, robuuste machine heeft  
zeer weinig onderhoud nodig, slechts af en  
toe ontkalken is genoeg.

VOORDELEN VAN 
L'OR LUCENTE PRO

de aantrekkelijke



DE ULTIEME
VARIATIE

gun jezelf

ONZE GOUDEN KOFFIECOLLECTIE 
MAAKT ONS UNIEK

Elke L’OR capsule is van dezelfde hoge kwaliteit.  
De speciaal ontwikkelde capsules bewaren de aroma’s beter  
dan voorheen, en bieden daardoor de intense smaak van  

exclusief geselecteerde L’OR koffiebonen in elke kop.

Om het beste aroma en smaak te bieden, zorgen wij dat alles perfect is:
 HOGE KWALITEIT EN EXCLUSIEF GESELECTEERDE BONEN
 ONZE COMPLEXE MELANGES
 HET ZORGVULDIG BRANDEN EN MALEN VAN DE BONEN

LUNGO PROFONDO combineert 
verrassende noten van geroosterde 

amandelen en zoethout om een zeer 
diepe aromatische magie te creëren.

INTENSE – SPICY – TANTALIZING
LUNGO

PROFONDO  ��   
LUNGO

LUNGO ELEGANTE is een feest  
van finesse die zijn weerklank vindt  

in het aroma van cederhout,  
een vleugje verse amandelen en  

een bloemig boeket.

ELEGANTE  �6   
LUNGO

FRUITY – FLORAL – ELEGANT
LUNGO

LUNGO ESTREMO, een gedurfde  
melange, is een mystieke rit door  

het verleidelijke aroma van donker  
gebrande espresso, verrijkt met  

kruidige tonen om een krachtige en 
volle koffie-ervaring te realiseren,  

geïnspireerd door extremen.
 

ESTREMO  ��   
LUNGO

SPICY – POWERFUL – DARING
LUNGO

RISTRETTO  ��   

POWERFUL – EXPRESSIVE – IDEAL
RISTRETTO | ESPRESSO | LATTE

RISTRETTO

RISTRETTO is gemaakt van  
hoogwaardige Arabica-bonen,  

afkomstig uit Brazilië, Indonesië,  
Kenia en Colombia. Aldaar groeit deze 

bonensoort op koele, hooggelegen 
plekken voor een rijke en aromatische 
smaak. Dankzij de donkere branding is 
de Ristretto een intens krachtige blend.

INTENSE – SOLID – FIERY
RISTRETTO | ESPRESSO | LATTE

FORZA is een solide espresso koffie  
die zijn kracht ontleent aan  

Arabica bonen van hoge kwaliteit.  
Deze melange heeft  een  

complex aroma met een vleugje  
van eik, noten en kruiden.

FORZA  ��   
ESPRESSO

Het rijke, zoete aroma van 
DECAFFEINATO is slechts de ouverture 

van deze elegante espresso,
 gekenmerkt door noten van cacao en 
een hint van wilde bessen, voor een 

buitengewone espresso ervaring.

SWEET – FRUITY – DISTINCTIVE
ESPRESSO

DECAFFEINATO  ��
ESPRESSO



Laat uw gasten of collega’s genieten van het prachtige design van de exclusieve 
L’OR Lucente PRO. De hoogglans zwarte machine met de matte en roestvrijstalen  
details zal iedereen imponeren. De L’OR Lucente PRO ziet er geweldig uit en is  
zeer eenvoudig in het gebruik. De machine is speciaal ontwikkeld voor intensief  
gebruik in kleine organisaties, boardrooms of boetieks.

DE ULTIEME 
MACHINE BELEVING

ervaar

AFMETINGEN MACHINE
16x37x28cm (BxDxH)

GEWICHT
6 kg

VERWARMING
Thermo block

WATER TANK
1.4 L

STANDAARD RECEPTUREN
Ristretto (25ml),   
Espresso (40ml),  
Lungo (110ml)

VERMOGEN
220-240V, 50/60Hz 
1350 W

RUIMTE BOVEN KOP/DRIP TRAY
13 cm

RUIMTE INDIEN KOP/DRIP TRAY WEGGEHAALD
16.5 cm

AFVALKBAK
Interne opvangbak voor max. 25 capsules

ECO MODES
Automatische uitschakeling na 30 min.

MAX. VEREISTEN WATER HARDHEID
Aanbevolen: 4x per jaar ontkalken indien
waterhardheid boven 8-10 dH

MEEGELEVERDE ONDERDELEN
Drip tray, veiligheidsinstructies 
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.

MAAK DE BELEVING COMPLEET

 L’OR LUCENTE PRO
 RUIME KEUZE BLENDS
 CAPSULE DISPENSER
 L’OR PAPIEREN BEKERS EN SUIKERSTICKS
 MILKY MELKOPSCHUIMER

DE ULTIEME
GASTVRIJHEID

beleef


