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köpüğüyle, rengiyle, dumanıyla...

with its froth, color and mist... color and mist... color

İSTANBULKAHVE
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köpüğüyle, rengiyle, dumanıyla... ruhunun süzgeçinden geçen tadları ile,

her kahve istanbul kahve değildir...
With its froth,color and mist…With the flavours passing through a filter of its spirit, 

all coffee is not İstanbul Coffee.
 ...    

HAKKIMIZDA
Temeli meslekte 25 yılını doldurmuş olan ortaklarıyla; endüstriyel ürün grubu 

satışı ile atılan İSTANBUL KAHVE, kahve alanında yönettiği marka ve ürün 
çeşitliliğini; sahip olduğu üretim gücü, dağıtım gücü ve en önemlisi vizyonerliği, 

lider ve öncü duruşunu iç ve dış pazarda devam ettirmektedir. 
İSTANBUL KAHVE deneyimli çalışanları ile yurtiçi ve yurtdışındaki geniş dağıtım 

ağıyla ürünlerini tüketicilerine ulaştırmak için çalışmaktadır. 
İSTANBUL KAHVE, Türkiye genelinde ulusal ve yerel 14 market markasına yaptığı 

üretimle 2010 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin en büyük kahve sanayi kuruluşları 
arasında yer almaktadır. 

Kahve alanında Türkiye pazarında tanınan bir firma olan İSTANBUL KAHVE 
yurtdışına geleneksel Türk Kahvesi lezzetini de yaymak için ihracat çalışmalarına 

koşar adımla devam etmektedir.  İstanbul Türk Kahvesi ve Caffe Milano 
markalarıyla Avrupa’nın etnik pazarında pazarlama çalışması yapmaktadır. 

4500m2 kapalı alanda en son teknoloji ve eğitimli personeliyle üretim yapmakta 
olan İSTANBUL KAHVE günlük 30 ton kahve işleme ve paketleme kapasitesiyle 
kendi markalarının yanı sıra; MİGROS, TANSAŞ, ŞOK, CARREFOUR, DİA, METRO, 

REAL, KİLER, A101 gibi ulusal marketler bunların yanı sıra yerel marketlere de 
privale label hizmeti vermektedir. 

Büyüyen kahve pazarında geleneksel kahve lezzetlerinin dışında yeni ve farklı tat 
ambalaj çeşitleriyle pazarın daha da büyümesini desteklemektedir. 

2010 yılı sonu itibariyle 29 çeşit farklı kahve lezzeti ve 278 barkod ile Türkiye 
kahve pazarında söz sahibi olmanın verdiği haklı gururu ile AR-GE çalışmalarına 

hız kesmeden devam eden İSTANBUL KAHVE yeni ürün, ambalaj ve makine 
yatırımlarıyla yola emin adımlarla devam etmektedir.

ABOUT US
Established in industrial product line sales by 25 year professionally experienced founders; 

ISTANBUL KAHVE maintains its production and distribution potential, importantly its 
vision and leadership with its brand and product variability in domestic and foreign 

markets. 
Together with its experienced staff and wide domestic and foreign distribution channels, 

ISTANBUL KAHVE serves to provide its product line to the customers. 
As of 2010 year end, ISTANBUL KAHVE is among the biggest coffee industry traders of 

Turkey regarding its production in 14 local and national market brands. 
Well-known company in Turkish coffee market, ISTANBUL KAHVE continues to work in 

export of traditional Turkish coffee to spread this valuable taste to international market. 
Istanbul Turkish Coffee and Milano brands work in marketing 

 strong ethnic brand in Europe market. 
In its 4500 square meters closed area, using latest technology and experienced staff, with 
30 tones/day capacity of coffee processing and packaging, ISTANBUL KAHVE produces its 
brands as well as private labels for local and national markets such as MİGROS, TANSAŞ, 

ŞOK, CARREFOUR, DİA, METRO, REAL, KİLER and A101. 
Its traditional coffees as well as new and distinctive tastes and packagings help to improve 

national market in emerging coffee markets. 
As of 2010 year end, ISTANBUL KAHVE has 29 different coffee tastes and 278 barcodes, 

and is an expert in Turkish coffee market. Proud to itself ISTANBUL KAHVE continues R&D 
studies for new products, packaging and machinery investments.



Kahve bazı özel iklimlerin yegane gelir kaynağı olup,  yüzyıllardır  ticaretin en 
önemli ürünlerinden biridir.  Acı, tatlı, sıcak, soğuk, aromalı, yoğun, ince çekilmiş,  

koyu ve açık kavrulmuş cinsleri vardır ve kırk yıllık hatırı...
Evet... Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır...

Coffee is the sole source of revenue for some  special climates ,
and one of the most important product  of the  trade for hundred of years..

It has  bold, sweet, hot, cold, aromatic, intense, thin grinded, roasted light and dark varieties and 
its forty years of memory.

Yes…One cup of coffee has forty years sake…

PRIVATE LABELİSTANBULKAHVE

CAFFE MILANO

MAXCUP
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Çiçekleri beyaz ve hoş kokulu, kirazı andıran kırmızı meyvesinin içinde iki 
çekirdek bulunan, dikildikten yaklaşık 3 yıl sonra meyve vermeye başlayan 
ve 30-40 yıl boyunca aralıksız meyve veren bir ağaç türüdür. Doğal haline 
bırakıldığında 8-10 metreye kadar uzayan ağaç, meyvelerin kolay toplanabilm-
esi için sürekli buda-narak 4-5 metre uzunluğunda bir çalı boyutunda tutulur. 
Bol yağış alan, ortalama sıcaklığın 18-24°C  arasında bulunduğu ve don olayının 
görülmediği, ekvatorun 25 Kuzey’i - 30 Güney’i arasındaki kuşakta yetişir. Nemli 
ortamı sevdiğinden, kahve ağacının düzenli yağışın olduğu tropik bölgelerde 
yetiştirilmesi gerekir. Doğada pek çok yetişen türü olmasına rağmen yalnızca 
coffee arabica ve coffee robusta adındaki türlerin tarımı yapılmaktadır.

Kahve Ağacı

İşte kahvenin öyküsü
Güney Etiyopya’da Hıristiyan manastırlarında yaşayan keşişler besledikleri keçilerin bir     
bitkinin tohumlarını yedikten sonra daha hareketli olduklarını görüp bu bitkiyi pişirip 

içmeye başlarlar. Günümüzde bir sosyalleşme aracı olan, her sabah insanların  kendine 
gelebilmek için ihtiyaç duyduğu ritüelin temelleri işte böylece atılmış olur! Evet, ilk kahve 
tiryakileri olan keçilere çok şey borçluyuz. Kahve yapımına yönelik ilk bilgiler 10. yüzyılda 

Arap Yarımadası’nda yaşayan bir doktor olan Rhazes’e uzansa da kullanımın M.S. 575 
yılına kadar uzandığı düşünülüyor; Etiyopya’da yetişen Coffea Arabica’dan sonra ağaç 

türleri çeşitlenmiş ve Yemen’de başlayan üretimle kahve, Yemen’den İslam gezginleriyle 
birlikte İran, Mısır ve Anadolu’ya kadar gelen bağımlılık 15. yüzyıldan itibaren İstanbul’da 

yaygınlaşmış ve Venedikli tüccarlar tarafından Avrupa’ya taşınmış.

The priests in Christian monasteries in Southern Ethiopia  observed that 
the goats they feed become more active after they eat the seeds of a 
plant,they start to cook this plant and drink it. As a socializing mean 

today  the basics of a ritual established where someone needs coffee every 
morning for freshening and wake up. Yes, thanks to goats, the first coffee 

addicts. Although the first information about coffee brewing came from 
doctor Rhazes lived in Arabian Peninsula in 10th century, it is believed 

that consuming coffee dated back A.C. 575; After the first coffee trees in 
Ethiopia, Coffea Arabica, variety of trees improved and starting with the 

production in Yemen, coffee gained an importance in social and economic 
life. This addiction jumped to Iran, Egypt and Anatolia along with Yemen 
passengers and it has been seen in Istanbul after 15th century. Venetian 

merchants carried this trade to Europe after that.

Here is the story of coffee

It is a kind of tree having white and balmy flowers, two seeds in its berry 
with a red color reminding berry, starts flowering after three years of seed-
ing, and continues bearing fruits for 30-40 years. Naturally 8-10 meters 
long, the tree is pruned to 4-5 meters for easy berry collection. Similar to 
daphnia leaves, coffee leaves are like leather texture, sharp edged, not lost 
in winter, dark, glossy leaves. It raises in rainy areas, between 18-24° C 
and without freeze, in a region between 25 North - 30 South of equator. 
The tree dies in cold, and sudden temperature changes also damage it. 
Because it likes humidity, the tree should be raised in tropical areas having 
continuous rain. Although there are several varieties in nature, only coffea 
arabica and coffea robusta types are raised.

Coffee Tree

 
   :  



Her kahve aynı tadı taşımaz...

İstanbul Kahve’nin ayrıcalığı...
Kahve aynı kahve ama, içildikten sonra ruhunun 
süzgecinden geçer ve tadı değişir. 
İşte bu yüzden her kahve aynı tadı taşımaz...

The previlige of İstanbul Coffee…
Coffee is the same coffee but after drinking it, 

it pass through the filter of your spirit and taste 
changes. That’s why every coffee does not taste 

the same

Kahveyi kaynatırsanız tadı bozulur. 
En iyi yöntem, kahveyi kaynatmadan önce ısı kaynağından çekmektir.

If you boil the coffee ,the taste gets ruin.
The best method is to draw the heat source before boiling.
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Her kahve aynı tadı taşımaz...

İstanbul Kahve’nin ayrıcalığı...İstanbul Kahve’nin ayrıcalığı...
Kahve aynı kahve ama, içildikten sonra ruhunun Kahve aynı kahve ama, içildikten sonra ruhunun 
süzgecinden geçer ve tadı değişir. süzgecinden geçer ve tadı değişir. 
İşte bu yüzden her kahve aynı tadı taşımaz...İşte bu yüzden her kahve aynı tadı taşımaz...

the coffee does not taste the same...Her kahve aynı tadı taşımaz... the coffee does not taste the same...

Türk Kahvesi 100 gr. 24  Poşet
Turkish Coffe   Bag

Türk Kahvesi - Damla Sakızlı 100 gr. 24 Poşet
Turkish Coffe with gum drops   Bag

Türk Kahvesi - Çikolatalı 100 gr. 24 Poşet
Turkish Coffe with chocolate   Bag

Türk Kahvesi - Fındıklı 100 gr. 24 Poşet
Turkish Coffe with nuts   Bag

İSTANBUL KAHVE

Türk Kahvesi 250 gr. 12 Teneke
Turkish Coffe   Tin

Türk Kahvesi - Damla Sakızlı 250 gr. 12 Teneke
Turkish Coffe with gum drops   Tin

Türk Kahvesi - Çikolatalı 250 gr. 12 Teneke
Turkish Coffe with chocolate   Tin

Türk Kahvesi - Fındıklı 250 gr. 12 Teneke
Turkish Coffe with nuts   Tin

İSTANBUL KAHVE

Türk Kahvesi - Vanilyalı 100 gr. 24 Poşet
Turkish Coffe with vanilin   Bag 

Türk Kahvesi - Kakuleli 100 gr. 24 Poşet
Turkish Coffe with cardamom   Bag 

Türk Kahvesi - Karamelli 100 gr. 24 Poşet
Turkish Coffe with caramel   Bag

Türk Kahvesi - Vanilyalı 250 gr. 12 Teneke
Turkish Coffe with vanilin   Tin 

Türk Kahvesi - Kakuleli 250 gr. 12 Teneke
Turkish Coffe with cardamom   Tin 

Türk Kahvesi - Karamelli 250 gr. 12 Teneke
Turkish Coffe with caramel   Tin 

Kakao 1000 gr. 20 Poşet
Turkish Coffe   Bag

İSTANBUL
KAHVE

İSTANBUL
KAHVE

 8 6 9 7 8 6 9 4 6 0 0 1 8

 

 

 

  

 
   

 
  

 
  

 

 

 

 
  

  

 
  8 6 9 7 8 6 9 4 6 0 1 1 7

  

 
   

 
  

 
     

  

 
  

 
  

...

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode



Klasik Kahve 750 gr.  6 Teneke
Instant Coffee Classic   Tin

Klasik Kahve 200 gr. 30 Doypack
Instant Coffee Classic   Doypack

Klasik Kahve   50 gr. 48 Doypack
Instant Coffee Classic   Doypack

Hayatı kahve tadında yaşayınHayatı kahve tadında yaşayın

Tutkuların doyumsuz tadı: KAHVE
Tutkuların peşinden gitmek, hayatın tadına varmak... 
Zamanı zamansız yaşamak... İşte doyumsuz tadların ispatı...

08,09

Gold Kahve 750 gr.  6 Teneke
Instant Coffee Gold   Tin

Gold Kahve 200 gr. 30 Doypack
Instant Coffee Gold   Doypack

Gold Kahve   50 gr. 48 Doypack
Instant Coffee Gold   Doypack

Caffe Milano

experience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffee

The grasping taste of the passions: Coffee
To pursue desires,to enjoy life…

To  let time pass  by…
it is the proof of grasping tastes.

Kahveyi kısık ateşte pişirmek ideali olsa da, eğer kahve ocakta çok 
uzun süre kalırsa kahvedeki acımsı tad suya çok fazla geçecek bu 

da kahvenizin tadını bozacaktır.
Although it is ideal to cook the coffee at low heat,if the coffee is left too long 

on the stove,the bitter taste will pass into the water and this will ruin the 
taste of your coffee.

Gold Kahve 100 gr. 12 Kavanoz
Instant Coffee Gold   Jar

Gold Kahve 2 gr. 100 Poşet
Instant Coffee Gold   Bag

   

 

  

  

  

  

  

  

Caffe Milano

Klasik Kahve 100 gr. 12 Kavanoz
Instant Coffee Classic   Jar

Klasik Kahve 2 gr. 100 Poşet 
Instant Coffee Classic   Bag
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experience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffee
  

experience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffeeexperience a taste of life in coffee
...

  

  

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  BarcodeÜrün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod

Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode
Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode



Aslında biliriz....
Hayatımızı bir gemi olarak düşünürsek;
bu geminin dümenini idare edenler
fal bakanlar ve baktıranlardır.

Kahve Kreması 2000 gr. 12 Poşet
Coffee Creamer   Bag

Kahve Kreması 1000 gr. 12 Teneke
Coffee Creamer   Tin

Kahve Kreması 500 gr. 30 Doypack
Coffee Creamer      Doypack

Kahve Kreması 400 gr. 30 Doypack
Coffee Creamer   Doypack

Caffe Milano

10,11

insatiable passions to taste...Tutkuların doyumsuz tadı...

In fact, we know…
If we consider our lives as a ship,

The person who is at the helm of a ship,
Are the ones who  read and have someone read the future.

insatiable passions to taste...Tutkuların doyumsuz tadı...

Kahve Kreması 200 gr. 48 Pet
Coffee Creamer   Pet

Kahve Kreması 100 gr. 48 Doypack
Coffee Creamer   Doypack

Kahve Kreması 2 gr. 100 Poşet
Coffee Creamer   Bag

Kahve Kreması - Çikolatalı 200 gr. 12 Pet
Coffee Creamer with chocolate   Pet

Kahve Kreması - Irishcremli 200 gr. 12 Pet
Coffee Creamer with irish   Pet

Kahve Kreması - Vanilyalı 200 gr. 12 Pet
Coffee Creamer with vanilin   Pet

Kahve Kreması - Fındıklı 200 gr. 12 Pet
Coffee Creamer with nutz   Pet

Caffe Milano

...
insatiable passions to taste...

  

  

 

  

 

      
.   .      ..  

Hergün içilen bir fincan kahve konsantrasyonunuzu kuvvetlendirir.
Kendinizi zinde hissetmenizi sağlar...

A cup of  coffee  every day strenghthens your concentration.
Makes you feel fit.

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode



Buram buram kahve....
Kahve tonunda bir hayat istiyorum.
Kahveyle başlayıp, kahveyle solsun...
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indispensable delicious tastes...Vazgeçilmeyen doyumsuz tadlar...Vazgeçilmeyen doyumsuz tadlar...

Over powering Coffee

indispensable delicious tastes...Vazgeçilmeyen doyumsuz tadlar...

Kahvenizi, tadı bozulmadan en fazla 20 dakika sıcak tutabilirsiniz. Hava almayan bir 
çaydanlık ya da termos, kahvenizin çok daha uzun süre sıcak ve lezzetli kalmasını sağlar.

Coffee, the taste of the most intact you can keep warm for more than 20 minutes. 
In airtight thermos or a teapot, coffee and delicious hot much longer than it should.

I want a life in a coffee tone 
It will start and wither with  coffee.

Caffe Milano  3 in 1

3 ü 1 Arada Fındıklı 500 gr. 30 Poşet
3 in 1 with Nutz   Bag

3 ü 1 Arada Fındıklı 18 gr. 20x40 Stick
3 in 1 with Nutz   Stick

Caffe Milano  3 in 1 Fındıklı
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Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode



Keyifli yorgunlukların vazgeçilmezi...
Yorgun olduğunuzda içtiğiniz bir fincan kahve hafifletir sizi...
Kendinize getirir... Günün yorgunluğunu unutturur size...
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enjoy a cup of coffee...Bir fincan kahveli keyif...

The indispensable of pleasant tiredness

enjoy a cup of coffee...Bir fincan kahveli keyif...

Soğumuş kahveyi yeniden ısıtmayın. Her seferinde yalnızca içebileceğiniz kadar taze 
kahve hazırlayın. Kahve, lezzetini en iyi 86 derecede korur.

Re-heat the cooled coffee. Prepare fresh as you can drink coffee at a time. 
Coffee, the best 86 degree preserves the flavor.

A cup of coffee you drink when you are tired alleviates you.
Brings you to yourself…Makes you forget your fatigue…

Cappuccino 18 gr. 12x12 Stick
Cappuccino   Stick

Cappuccino 250 gr. 30 Eko
Cappuccino   Eco

Caffe Milano

Sıcak Çikolata 22 gr. 12x12 Stick
Hot Chocolate   Stick

Sıcak Çikolata Fındık Parçalı 22 gr. 12x12 Stick
Hot Chocolate with Nutz   Stick

Sıcak Çikolata 500 gr. 30 Eko
Hot Chocolate   Eco

Caffe Milano

...
enjoy a cup of coffee...enjoy a cup of coffee...enjoy a cup of coffee...enjoy a cup of coffee...enjoy a cup of coffee...enjoy a cup of coffee...enjoy a cup of coffee...

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode



Her yeni güne kahve ile uyanın

Her kahve aynı tadı taşımaz;
Evet... Her kahvenin lezzeti başkadır... 
Nerede içiyorsan, kiminle içiyorsan, ona göre değişir...
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3 ü 1 Arada 10 gr. 105 Bardak
3 in 1   Cup

3 ü 1 Arada Fındıklı 10 gr. 105 Bardak
3 in 1 with nuts   Cup

Cappuccino 10 gr. 105 Bardak
Cappuccino   Cup

Sıcak Çikolata 15 gr. 105 Bardak
Hot Chocolate   Cup

Caffe Milano

Sıcak Çikolata Muzlu 15 gr. 105 Bardak
Hot Chocolate with Banana   Cup

Sıcak Çikolata Çilekli 15 gr. 105 Bardak
Hot Chocolate with Strawberry   Cup

Sıcak Çikolata Parça Fındıklı 15 gr. 105 Bardak
Hot Chocolate with Nuts drops   Cup

Sahlep 12 gr. 105 Bardak
Sahlep   Cup

Gold 100 gr. 50  Poşet
Gold   Bag

Klasik 100 gr. 50 Poşet
Classic   Bag

Kahve Kreması 200 gr. 50 Poşet
Cafe Creamar   Bag

Max Cup

wake up each new day with coffeeHer yeni güne kahve ile uyanın wake up each new day with coffee

Each coffee does not taste the same
Yes…Each coffee’s taste is different.

It depends on where and whom with you drink.
Kahve hazırlarken beklememiş, soğuk su kullanın. 

Her fincan kahvenin yüzde 98’i su olduğundan,  iyi kahve için iyi su gerekir.

Waited while preparing coffee, use cold water. 
Each cup of coffee is 98 percent water, well water to have a good coffee. 
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Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

wake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffeewake up each new day with coffee
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Yalnızken kahvenin tadı

Tek başına içilen kahveler:
Adı yalnızlıktır... Acıdır tadı... 
Anlatılamayan bir keyfi, lezzeti vardır... 
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Classicco 500 gr. 12 Vending
Classicco   Vending

Gold 500 gr. 12 Vending
Gold   Vending

Sıcak Çikolata 1000 gr. 12 Vending
Hot Chocolate   Vending

Caffe Milano

Kahve Kreması 1000 gr. 12 Vending
Coffe Creamer   Vending 

3 ü 1 arada 1000 gr. 12 Vending
3 in 1   Vending 

Instant Çay 1000 gr. 12 Vending
Tea   Vending

Espresso-bar 1000 gr.   6 Poşet
Espresso   Bag

Espresso-qualita 1000 gr.   6 Poşet
Espresso   Bag

the taste of coffee aloneYalnızken kahvenin tadı the taste of coffee alone

The coffee which is drunken alone
Its name is loneliness.Its taste is bitter

It has an undescribable  pleasure and flavour.
Kahvenin ne şekilde öğütüldüğü çok önemlidir.

Olması gerekenden kalın ya da ince öğütürseniz kahvenizin tadı değişir...

How you grined the coffee  is very important.
If you grined it thinner or thicker than it has to be,it would taste different.

Filtre Kahve 500 gr.   6 Vakum
Filter coffee   Vacum

Filtre Kahve 250 gr.   12 Vakum
Filter coffee   Vacum
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Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode

Ürün Net/g Koli İçi Adet Ambalaj Barkod
Product  Net/g       Pcs/Box    Packing  Barcode
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siz de burada
yer alabilirsiniz...

Markanızı
burada görmek

ister misiniz?

Dünyanın en kaliteli kahvelerini ithal edip, Türkiye’nin önde gelen firmalarının ve ulusal zincirlerin markalarını 
üretiyoruz. Kahvenin vazgeçilmez keyfini, kokusunu kalitemizde birleştirip markanıza değer katmamızı ister misiniz?

They import the best quality coffee in the world, Turkey’s leading companies and brands we produce from national chains. The 
overwhelming joy of coffee, the smell of your brand value by combining quality of our services quality provided. Would you like to?PRIVATELABEL

Would you like
to  see your
brand here?

here you canhere you can
take part in...take part in...

                    
.     

                 
        

...   
  

    
   

   



Her mevsimin vazgeçilmezi...

Ruhunuza ve damak tadınıza hitap eden lezzetler...
Sizi rahatlatan, içimi yumuşak, her yudumda 
ağızda hoş bir tad bırakan lezzetlerdir.
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an indispensable for all seasons...Her mevsimin vazgeçilmezi... an indispensable for all seasons...

Flavors that appeal to your soul and your taste
Are the ones which relax you, has light drinking and after

every sip  Leaves a pleasant taste in your mouth .
Kahvenizin taze yada bayat olduğunu öğrenmek için bardağın üçte ikisini suyla 

doldurun. Bir çay kaşığı toz kahve atın. Kahve, suyun üstünde kalırsa, tazeliğinden 
emin olabilirsiniz. Fakat, beş dakika sonra bardağın dibine iner ve suya karışırsa, 

kahvenizin içinde başka maddeler vardır.

To see if your coffee is fresh or stale,fill two-third of your cup with water.Put a teaspoon of granule 
coffee.If the coffee remains on the water,you can be sure of its freshness.But if it sinks and mixes 

with the water after 5 minutes,there are other substances in your coffee.
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Ne kahve isteriz ne kahvehane

Kahve bahane...
Gönül ne kahve ister, ne kahvehane...
Gönül sohbet ister, kahve bahane...
“Ehli keyfin keyfini kim yeniler, kim tazeler?
Taze elden, taze pişmiş, taze kahveler!”...
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we are neither coffee nor coffee shopNe kahve isteriz ne kahvehane we are neither coffee nor coffee shop

Coffee is the excuse...
Complacency neither requires coffee nor the coffee house

It requires conversation,coffee is the excuse
Who renews and refreshes the pleasure of people of the pleasure?

The fresh coffee from fresh hands and fresh brewed .

Eğer vaktiniz ve sabrınız varsa, kahve çekirdekleri kendiniz kavurun ve öğütün... Taze 
kavrulup öğütülen kahve her zaman daha başarılı sonuç verir. Çünkü kahve yağları 

beklemiş kahveye kıyasla çok daha iyi durumda olacaktır. 

If you have time and patience,roast and grind coffee beans yourself
Fresh roasted and ground coffee always gives more succesful results.

Because the coffee comparing to the one waited with fat will be much beter 



Günün her saatinde kahve...

Kahve keyfi tüm sıcaklığıyla doya doya yaşanır...
Her yudumda hissedilen tadı ve sıcaklığı rahatlatmaya yeterlidir. 
Bunun içindir ki kahve vazgeçilmezler arasındadır...
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the coffee any time of day...Günün her saatinde kahve... the coffee any time of day...

Coffee enjoyment is experienced plentifully with all
the warmth of its enjoyment

The taste and the warmth you feel in every sip is enough to relieve you.
That’s why coffee is among one of the indispensibles.

Kahve çekirdeklerinizin hava almamasını sağlayın.  Açılmış bir paketi ise, en kısa 
sürede bitirmeye çalışın. Kahve durduğu yerde,  her türlü hava şartlarından etkilenir...

Provide your coffee beans not to get air. And try to finish an opened package
 as soon as possible. Coffee, where it stays,is affected by all kind of weather conditions.

JAVA

Coffeemar
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Kahvenin tadına varmak...

İtibarı eksilmeyen lezzetin günümüze yansıması...
Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelen ve itibarından değer kaybetmeyen kahve, hala hayatımızda özel bir yere sahip...

Kahvenin tadına varmak...
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to enjoy coffee...to enjoy coffee...

It is the reflection of the taste to the present  which its reputation doesn’t exhaust 
Coffee which comes from centuries ago and doesn’t  exhaust any value from its reputation,still has  a private place in our lives…

Pişirilmiş kahveyi uzun süre bekletmeden içmek gerekir. 
Eğer bir şekilde, pişmiş kahve içilmemişse tekrar ısıtıp içmeyin. 

Zira, bir kere pişmiş kahve kısa sürede bütün özelliklerini kaybeder.

Brewed coffee should be drunken without letting it stew 
If the brewed coffee was not drunken in some way,do not reheat and drink it.

Because once brewed coffee looses all its properties in a very short time.
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Eski zamanların hikayesi...

Established in 2005, our factory has 30 tones daily production capacity with its high 
technology and high quality staff. Running on 4500 square meters closed area, our 
factory has raw material, semi-finished product and returned goods warehouses under 
proper conditions, delivery, production areas, quality control laboratories and offices. It 
produces all brands of national chains and well known companies. Our factory has ISO 
9001:2000 Quality Assurance Certificate. 
Raw materials used in the production are imported from reputable importers from all 
around the world.

Fabrikamız

Factory
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the story of old times...
Eski zamanların hikayesi...

the story of old times...
Eski zamanların hikayesi...Eski zamanların hikayesi...

2005 yılında kurulan fabrikamız seçilmiş kaliteli kadrosu ve üstün teknolo-
jisiyle günlük 30 ton üretim kapasitesine sahiptir. Fabrikamız 4500 metrekare 
kapalı alan üzerine kurulmuş olup uygun havalandırma koşullarında 
hammadde, mamul madde ve red ürün depoları ile yükleme-boşaltma 
üretim alanları, kalite kontrol laboratuarı ve ofis birimlerini içermektedir. 
Ülkemizdeki tüm ulusal zincirlerin ve kabul görmüş ve beğenilmiş firmaların 
markalarını üretmektedir. Fabrikamız ISO 9001:2000 Kalite Güvence 
Belgesi’ne sahiptir. 
Üretimde kullandığımız hammaddeler tüm dünyada kendini ispat etmiş, 
dünya markalarının üretim yaptırdığı firmalardan ithal edilmektedir.

İSTANBULKAHVE



Kalite Politikamız

Quality Policy

•  Ürün kalitemiz, güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile dünya pazarında rekabet edebilir olmak.
•  Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek.
•  Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini, üretim, hijyen ve verimliliğin iyileştirilmesini 

sağlamak.
•  Kalitenin; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil, dünyanın gelişimine paralel olarak 
 şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak. 
•  Sürekli iyileştirme ve geliştirme mantığı ile hareket edip, tüm çalışanlarına bunları aşılayan ve müşterilerin memnu-

niyetlerini en üst düzeyde karşılayan bir kurum olarak hizmet verme anlayışıdır.
•  Tüketici ihtiyaçlarına yönelik üstün kaliteli ürünü sunmak için hammaddeden başlayarak, tüm proses aşamalarında 

ve nihai üründe tüketici sağlığını en üst düzeyde tutarak ilgili yasa ve tüzüklere uymak.
•  Gıda güvenliği ile ilgili tüm tehlikeleri belirlemek ve kontrolü sağlamak.
•  Kendi konusunda eğitimli personel ile takım çalışmasına önem veren, bireysel ve grup başarılarının sürekli teşvik 

edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.
•  Gıda zincirindeki tüm kuruluşlarla etkin bir iletişim sağlamak.
•  Oluşturduğumuz Kalite ve Gıda Güvenliği Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli 

iyileştirmek Kalite ve Gıda Güvenliği politikamızdır.

•  Competing in world market with our product quality, responsibility and experience.

•  Introduction of customer oriented quality understanding within the organization.

•  Improve quality system, production, hygiene and efficiency providing required technological investments and training.

•  Ensure that quality is a target renewed according to the conditions change in parallel to the world’s 
 improvements, not such level that our company targets and reaches by itself. 

•  Being an institution which follows continuous understanding of improvement and development, and ensures 
 that all personnel is equipped with this quality and utmost customer satisfaction.

•  Following related laws and regulations to protect human health in all processes of production; starting from the 
 raw material including final product to provide customer need oriented high quality products.

•  Ensure that all dangers in food safety are determined and are under control.

•  Ensure the working environment where team work, and encouragement of individual and team successes are valued.

•  Provide effective communication with all institutions in food chain.

•  Ensure that Quality and Food Safety Policy is applied and Quality Management System is improved and updated.

Biz güçlü bir orduyuz...
we have a strong army...

Biz güçlü bir orduyuz...
we have a strong army...

Biz güçlü bir orduyuz...Biz güçlü bir orduyuz... İSTANBULKAHVE
we have a strong army...we have a strong army...we have a strong army...we have a strong army...we have a strong army...we have a strong army...we have a strong army...we have a strong army...we have a strong army...
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