Med ”TO GO” får kunden
snabbt, enkelt och billigt en
kopp av ett av världens
främsta kaffen.
”TO GO” ökar trivseln i Din butik
och får Dina kunder på ett
bättre humör och på så vis
leder Du dem till en mer
harmonisk shoppingupplevelse.
GULDRUTANs ”TO GO”-koncept
är enkelt, tar liten plats och
bjuder på den bästa av tårar,
den älskade kaffetåren.
”TO GO” är arkitektritad och
formgiven efter GULDRUTANs
formspråk och den speglar
den kvalitet som gjort kaffet så
omtyckt. Ett ärligt formspråk
med ärliga material tillför
exklusivitet var den än placeras.

"TO GO" erbjuder dig och din butik en
möjligheten till förnyelse, ökad
kundvård och ökad försäljning.
"TO GO" lockar kunder till att trappa ner
och ta det lugnt och istället för att
stressa igenom butiken, sakta strosa
igenom den med en god kopp kaffe i
handen. En fridfull kund spenderar
längre tid i butiken och exponeras på
ett helt annat sätt för butikens varor
och erbjudanden.
En känsla av kvalitet och omsorg
förmedlas till kunderna.
Ett fikalugn sköljer över kunderna
med ökad trivsel och ljuvlig
kaffedoft som följd.
Placera "TO GO" strategiskt och få
stopp på kunderna för en kort stunds
betänketid där Din butik önskar.
Möjlighet att kombinera "TO GO"
med olika butikserbjudanden så
som gratis kaffe vid köp av en viss
produkt, vid start av självscanning
eller gratis under utvalda dagar.

Betalning av kund för kaffet
sker i kassan.
Kunden betalar antingen via
självscanningstjänsten där
kunder scannar vald produkts
streckkod på menyn i "TO GO",
alternativt får ett kort med
motsvarande streckkod som
ges till kassan för ej
självscannande kunder.
På detta sätt minskas tiden för
betalning vid "TO GO" och
risken för köbildning minimeras.

"TO GO" gör vem som helst till en proffs-barista
"TO GO" erbjuder espressobaserade kaffedrycker så som
latte, cappuccino, ristretto med flera men även den
klassiska svenska favoriten bryggkaffe.
Espressomaskinen maler hela bönor och producerar
espresso som kan konkurrera med den gjord av den bäste
baristan samt skummar mjölk utan brister gång på gång.
Schweiziska JURA står för detta mekaniska underverk.
Maskinen programmeras innan leverans med GULDRUTANs
egna recept. Detta innebär att allt kaffe som säljs på
ett "TO GO" kommer att smaka likadant oavsett vem som
står bakom baren och var i Sverige du befinner dig.

Bryggaren från Crem International brygger direkt ner i en
2,5-liters termos och kopparna fylls snabbt och enkelt via en
smidig tappkran. Temperatur och flöde genom kaffebädden
är i toppklass och den gör i allra högsta grad kaffet rättvisa.
Dessa två maskiner står på varsin sida om baristan. På grund
av den strategiska placeringen får man med endast en
enkel vridning av överkroppen mot respektive håll snabbt
och enkelt tillgång till de båda maskinerna.
Estetik, ergonomi och kapacitet är grundpelarna i
formgivningsprofilen till "TO GO".

När förändringens tid kommer så är
"TO GO" inte sen att haka på! "TO GO"
består av 5 moduler som mycket enkelt
kan monteras isär och ihop. Med hjälp av
snabbkopplingar både till el och den
bärande konstruktionen kan två personer
montera ett färdigt stabilt café redo att
servera Dina kunder inom loppet av tio
minuter. Ombyggnation eller förändring är
inga problem, ”TO GO” trivs på de flesta
platser. Med en pallyft förflyttas "TO GO"
enkelt och snabbt till önskat ställe.
"TO GO" är formgiven på ett sätt som gör
den lika snygg från alla vinklar. Inga sladdar
eller ledningar syns från något håll så du
behöver inte ställa den mot en vägg för att
täcka ”baksidan”.
Valen för placering är oändliga.
"TO GO" saknar fast vattenanslutning för att
underlätta placering och minska kostnader.
Istället finns 50l vatten gömt inuti "TO GO" i
form av 2st vattendunkar med hjul på 25l
vardera. Dessa dunkar är i sin tur
seriekopplade till en elektrisk kran som på
ett enkelt vis försörjer maskinerna med
vattnet de behöver.
50l vatten räcker till ca 420 koppar.

"TO GO"s formgivning tillåter den att
även fungera som en exklusiv
butikshylla. Produkterna är upplysta
och synliga från alla håll. Bakom
baristan finns en stor produktvägg
som produkter direkt kan plockas
ur och säljas till kund över disken i
"TO GO", på samma sätt som kaffe
på kopp och betalas i kassan.

Tre sidor av "TO GO" fungerar som
skyltning av produkterna samt servering
av kaffe, den fjärde är en 185 x 185 cm
stor produktvägg. Från ena hållet kan
kunderna själva plocka önskad vara
och från andra hållet kan baristan
plocka varor. Detta gör att det redan
så värdefullla 3,5m² butiksutrymmet blir
än mer värdefullt.
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Lill-Babs
inviger!
Invigning den 1:a Juni.
Lill-babs och gratis
kaffe!

GULDRUTAN ”TO GO” är en
förlängd arm av det anrika kafferosteriet i Hälsingland med
samma namn.
Här avnjuter du ett av världens
bästa kaffen som inte utan anledning fått namnet ”Hälsinglands
svarta guld”. GULDRUTAN har
med sitt
kompromisslösa kaffe förgyllt
fikabord sedan 1946. Det smakrika kaffet passar utmärkt till
någon av de handgjorda tryfflarna eller andra go-bitarna som
erbjuds. Efter att ha smakat är
det få som kan motstå frestelsen
att köpa ett paket brygg- eller
espressokaffe med sig hem.
Under snart 70 år av förädling
och kaffeprovning samt med
passion för njutning har man med
hjälp av den unika indirekta rostningen lyckats erbjuda ett kaffe
utöver det vanliga.

Guldrutans första ”TO
GO”-café någonsin är en
kaffe-oas i Skandinaviens
enda 4-stjärniga centrum,
Nacka Forum. Här erbjuds
kaffe ”TO GO”, att ta med.
Alla tryfflar och go-bitar är
packeterade styckvis, allt
för att kaffedrickande ”on
the go” ska bli så njutbart
och enkelt som möjligt. För
trötta ben erbjuds även 12st
sittplatser.
Kafét går 100% i
GULDRUTANs tecken, allt
från det brun/svart-randiga
golvet till det
specialdesignade bordet
andas kvalitet, precis som
GULDRUTAN.

”TO GO”-kaféerna hjälper GULDRUTAN att synas. Synas är att växa. ”TO
GO” exponerar tusentals svenskar
dagligen för varumärket GULDRUTAN
och med sin utformning förmedlar
det budskapet som är förenligt med
dess kaffe, kvalitet.

