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Chicopee, verdensførende producent af professionel rengøringsklude, har lanceret en 

nonwoven-klud specielt designet til professionelle kaffemaskiner og baristaer. Coffee Towel 

har varmebestandige egenskaber kombineret med overlegne rengøringskapaciteter, som 

giver baristaer mulighed for effektivt at rengøre maskinerne grundigt på meget kort tid, 

uden fare for deres egen sikkerhed og komfort. 

Coffee Towel er varmeresistent op til 250˚C og har vist sig at være stærkere end 

traditionelle klude både i våd og tør tilstand, da den har en unik vævet struktur, der giver 

kluden 30% længere holdbarhed og kan absorbere op til 9 gange sin egen vægt. 

Strukturen af kluden medfører, at bakterieoptagelsen reduceres og ved opvridning 

udskyldes langt de fleste bakterier, så krydskontaminering minimeres. Kluden er let og 

enkel at skylle ren, og den kan genbruges. Coffee Towel tåler mange maskinvaske uden at 

miste sine rengøringsegenskaber, hvilket resulterer i god værdi for pengene. 

"At holde kaffemaskiner rene og hygiejniske er afgørende for at producere den bedste 

smag og den mest friske kaffe", forklarer Claus Christian Hjorth-Madsen, Salgsdirektør i IPS-

Group, der distribuerer Chicopee produkterne i Danmark. "Damprøret er en integreret del 

af kaffemaskinen. Den varme skummende mælk, der produceres, er det, der sætter den 

sidste touch på smagen, hvilket er med til at gøre professionelt brygget café-latte, 

cappuccino m.fl. så lækker."  

Claus Christian tilføjer: "Hvis ikke ordentligt vedligeholdt, kan damprøret let blive en meget 

fin grobund for bakterier, men det kan også forårsage driftsforstyrrelser. Coffee Towel er 

en omkostningseffektiv måde at bekæmpe bakterier og opretholde, sikre samt forenkle 

rengøring praksis.  

Coffee Towel er af det internationale tyske testinstitut, ISEGA, testet og godkendt til brug til 

håndtering og anvendelse i fødevaremiljøer, hvilket er en absolut forudsætning, når der 

eksempelvis anvendes mælk. Den genkendelige orange farve sikrer overholdelse HACCP`s 

standarder for sikker og effektiv rengøring, hvilket reducerer risikoen for forkert brug. 

Det nye Coffee Towel vil gavne alle baristaer og brugere af Danmarks professionelle 

kaffemaskiner, der producerer samlet i gennemsnit 1 million kopper kaffe hver dag. 30–40 

% af disse kopper serveres i restauranter, caféer samt kaffebarer. Hoteller, kroer og barer 

udgør de resterende leverandører.  

For at få mere information kontakt IPS-Group på enten info@ips-group.dk eller på              

tlf. +45 56 26 86 23. 
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