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OptiVend Touch. 
Instant satisfaction.

    BEREID U VOOR OP 
UW VOLGENDE KICK

Waarom wachten op uw koffie, als deze  altijd 
klaar kan staan wanneer u er klaar voor bent?  

De nieuwe OptiVend Touch van Animo  
zet in 7 seconden uw favoriete warme drank 

 - ieder moment van de dag. 

Espresso? Cappuccino? Thee?  
Warme chocolademelk of soep? De OptiVend Touch 

 is altijd klaar voor uw volgende kick.
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 + De OptiVend Touch heeft ruimte voor 1 tot 4 

canisters voor instant ingrediënten.  

Hoe meer canisters, hoe groter de keuze. 

 + Elke kop is gezet met dezelfde hoeveelheid 

koffie en heeft een perfecte cremalaag.

 + Een verse kop koffie in 7 seconden.

 + Pas de sterkte van de koffie eenvoudig op uw 

persoonlijke voorkeuren aan.

 + De OptiVend Touch heeft een aparte uitloop 

voor heet water, zodat de thee alleen naar 

thee smaakt.

 + Instelbare mixersnelheid voor de perfecte 

kwaliteit in het kopje.

HIGH SPEED
 VOLDOENING

Of het nu een cappuccino is of een 
sterke espresso: verschillende smaken 
geven het leven kleur? Met de 
OptiVend Touch kunt u precies kiezen 
wat u wilt, wanneer u het wilt. 



OptiVend Touch 4

ALTIJD BINNEN  
HANDBEREIK

 + Met de OptiVend op krachtstroom (optineel), 

zet u gemakkelijk kan naar kan zonder 

opwarmtijd.

 + De OptiVend heeft een grote capaciteit. 

Hij zet kopje na kopje zonder tussendoor op 

te warmen.

 + De OptiVend kan overal worden geïnstalleerd: 

het enige dat u nodig heeft is een stroom- en 

watervoorziening. Geen watervoorziening? 

Ontdek onze stand-alone sets (zie 

accessoires).

 + Uitnodigend ledlicht bij de uitloop voor het 

gemakkelijk plaatsen van kopjes.

 + Keuzemogelijkheden voor dranken zijn 

gemakkelijk in te stellen en te wijzigen. 

Een pincode is vereist om onbedoeld 

herprogrammeren te voorkomen.

 + Gebruiksvriendelijke ondersteuning op het 

display.

 + Gemakkelijk bij te vullen.

 + Gemakkelijke en hygiënische reiniging met 

een minimale periode stilstand en dat zonder 

de machine te hoeven openen.

De OptiVend Touch is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. 
Gemakkelijk te installeren, te bedienen en te onderhouden. 
Onze technologie en constructie garanderen jaren zorgeloos 
gebruik. De OptiVend Touch staat altijd voor u klaar.
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DUURZAME KWALITEIT  
MET DE HOOGSTE 
SNELHEID

 + De nieuwe OptiVend High Speed Duo Touch zet in slechts 5 seconden een kop koffie.

 + De OptiVend heeft een timer en is tot drie perioden per dag instelbaar.

 + De energiebesparende modus reduceert het energieverbruik wanneer het apparaat op stand-by staat.

 + Het roestvrijstalen binnenwerk is onverwoestbaar en volledig recyclebaar.

 + De RVS boiler is extra geïsoleerd en daardoor energiezuinig.

 + Energielabel A+.

 + Capaciteit per uur is maximaal 

150 liter / 1.250 kopjes.

 + Enkele of dubbele, gelijktijdige 

output voor kopjes en 

thermoskannen.

 + Zet twee thermoskannen koffie van 

2 liter in 77 seconden of 2 x 2 

thermoskannen in 160 seconden.

 + Opklapbare kophouder voor 

kopjes.

Snel een kopje tussendoor of een hele thermoskan voor iedereen in de 
vergaderruimte? De OptiVend Touch staat altijd voor u klaar en kan snel 
grote hoeveelheden zetten - perfect van smaak en goed op temperatuur. 
Dankzij de betrouwbare technologie en de duurzame constructie zal de 
OptiVend Touch jarenlang optimaal blijven werken.

Voor situaties waarbij capaciteit en snelheid een belangrijke rol 
spelen, heeft Animo de OptiVend High Speed Duo Touch 
ontwikkeld met twee aparte uitlopen. Zet tegelijkertijd twee 
kannen - of kopjes - koffie met één druk op de knop. 
Heeft u liever heet water, warme chocolademelk of cappuccino? 
De OptiVend High Speed Duo is verkrijgbaar met 2 tot 4 instant 
canisters voor ingrediënten. 

BINNENKORT  

VERKRIJGBAAR
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 + Het ontwerp is een combinatie van een roestvrijstalen 

binnenwerk met een zwarte behuizing. Het paneel aan 

de voorkant is verkrijgbaar in groen, wit of zwart. 

 + Er bestaan verschillende modellen en versies 

van de OptiVend Touch: enkel voor kopjes, voor 

thermoskannen, en met twee uitlopen voor het maken 

van twee dranken tegelijkertijd (DUO-modellen). 

 + Het display en het menu zijn uitnodigend en 

gebruiksvriendelijk.

ONTWORPEN VOOR
IEDERE OMGEVING
Krachtig aan de binnenkant en prachtig aan 
de buitenkant. De compacte afmetingen van 
de OptiVend Touch maken dat het apparaat 
niet veel ruimte inneemt. En de OptiVend 
voelt zich thuis in elk type interieur en in  
elke omgeving:

 Cafetaria's

 Sportclubs

 Hotels

 Theaters

 Evenementenlocaties

 Ziekenhuizen

 Scholen

 Kantoren
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 + Krijg inzage in gebruik en opbrengsten.

 + Centrale informatie van alle koffieautomaten in een netwerk.

 + Gebruik planningtools en voorspel trends.

 + EVA DTS / MDB / DEX-UCS.

 + USB/SD aansluiting.

VOORBEREID VOOR
   OPTIMALISATIE

De OptiVend Touch biedt uitgebreide opties voor (commerciële) 
berichten op het display - zelfs tijdens het koffiezetten. 
Meerdere opties voor de achtergrondkleur van het display.

Net als andere Animo koffieautomaten is de OptiVend Touch 
voorbereid voor telemetrie. Zo kun je het apparaat op afstand 
monitoren en het gebruik analyseren. Optimaliseer de werking
en voorkom onnodige servicebezoeken.  



Een perfect kopje 
koffie begint 
bij een perfecte 
machine.
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 + Geweldige smaak.

 + Betrouwbare prestatie.

 + Eenvoudig te gebruiken en te onderhouden.

 + Duurzaam.

 + Fantastisch ontwerp.

 + Lange levensduur.

DEDICATED  
TO EVERY CUP

En een perfecte machine is een kwestie 
van kennis, ervaring en toewijding. 
Wij gebruiken uitsluitend de beste 
materialen die er niet alleen elegant 
uitzien, maar ook duurzaam zijn. Onze 
hoogwaardige onderdelen garanderen 
een snelle, goed functionerende 
machine die een lange tijd meegaat. 
Wij hebben sinds 1994 een ISO:9001 
certificering. Dit zijn onze pijlers met 
betrekking tot de vervaardiging van 
koffiemachines:
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SOORTEN EN
SMAKEN

 + Ruimte voor maximaal 4 canisters voor instant 

ingrediënten.

 + 24 makkelijk instelbare dranken

 + Aparte uitlopen voor koffie en heet water.

 + Modellen voor kopjes en thermoskannen.

 + Instelbare koffiesterkte.

 + STOP-knop.

 + Intelligente energiebesparende modus.

GROTE CANISTERS

Dankzij de grote canisters voor de ingrediënten hoeft u niet vaak bij te vullen.

*cappuccino

5.1 LITER 2.3 LITER 1.2 LITER

Koffie ca. 1300 gr / 640 kopjes ca.   500 gr / 250 kopjes ca.   300 gr / 150 kopjes

Topping ca. 3200 gr / 265  kopjes* ca. 1350 gr / 115  kopjes* ca.  750 gr / 65   kopjes*

Cacao ca. 3600 gr / 185 kopjes ca. 1500 gr / 85   kopjes ca.   800 gr / 45   kopjes

Suiker ca. 1900 gr / 450 kopjes ca. 1060 gr / 245 kopjes

Thee ±   940 gr / 235 kopjes

Decafé ±   300 gr / 150 cups

 + Reinigingsprogramma.

 + Verbruiksregistratie.

 + Instelbaar toerental van de mixermotor.

 + Geïsoleerde roestvrijstalen boiler met 

droogkookbeveiliging.

 + Instelbare temperatuur.

 + Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / MDB / 

DEX-UCS).

 + Verkrijgbaar in wit, zwart en groen.

KEUZEMOGELIJKHEDEN 11s 11(s) TS & 11 TL 21s 22 TS 32s 32 (TS) 33 (TS) 42 (TS) 43 (TS) 22 (TS) HS 42 (TS) HS

Koffie (kannen) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü (2×) ü (2×)

Koffie melk ü ü ü ü ü ü ü ü (2×)

Espresso ü ü ü ü ü ü ü ü ü  (2×) ü (2×)

Cappuccino ü ü ü ü ü ü ü ü (2×)

Latte Macchiato ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  (2×)

Koffie Choc ¤ ¤ ü ü ü ü ü ¤ (2×)

Chocolademelk   ü ü ü ü ü ¤ (2×)

Wiener Melange ü ü ü ü ü

Heet water (kannen) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü (2×) ü (2×)

Espresso Choc   ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  (2×)

Decafé ¤ ¤        ¤ (2×)

Thee ¤ ¤        ¤ (2×)

Koffie suiker ü ü ¤ (2×)

Dubbele Espresso ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  (2×) ü (2×)

Chocolade ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  (2×)  (2×)

Soep ¤ ¤         (2×)  (2×)

Hete melk ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  (2×)  (2×)

Koud water ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

KEUZEMOGELIJKHEDEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister kiest. 

De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzes eenvoudig aan te passen.

ü STANDAARD INSTELLING AF FABRIEK  
¤ INSTELBAAR (AFHANKELIJK VAN GEKOZEN INGREDIËNTEN)  
 NA INSTALLATIE VAN OPTIONELE SOFTWARE
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MODELLEN EN
OPTIES

OPTIVEND S TOUCH

(3 versies)

 + Geschikt voor kopjes.

 + Aantal canisters: max. 3.

 + B 248 × D 500 × H 569 mm.

 + Zettijd koffie: 11 seconden. 

OPTIVEND S TS TOUCH

(1 versie)

 + Geschikt voor kopjes en 

thermoskannen.

 + Aantal canisters: max. 1.

 + B 248 × D 500 × H 686 mm. 

 + Zettijd koffie: 7 seconden.

OPTIVEND TOUCH

(4 versies)

 + Geschikt voor kopjes.

 + Aantal canisters: max. 4.

 + B 409 × D 520 × H 569 mm.

 + Zettijd koffie: 7 seconden.

OPTIVEND TL TOUCH

(2 versies)

 + Geschikt voor kopjes, thermoskannen 

en pompthermoskannen.

 + Aantal canisters: max. 2.

 + B 409 × D 520 × H 806 mm.

 + Zettijd koffie: 7 seconden.

OPTIVEND TS TOUCH

(6 versies)

 + Geschikt voor kopjes en 

thermoskannen.

 + Aantal canisters: max. 4.

 + B 409 × D 520 × H 686 mm.

 + Zettijd koffie: 7 seconden.

OPTIVEND HS DUO TOUCH

(2 versies)

 + Geschikt voor 2 kopjes en 2 

thermoskannen.

 + Aantal canisters: max. 4.

 + B 248 x D 500 x  H 686 mm.

 + Zettijd koffie: 5 seconden.

Alle andere configuraties zijn op verzoek beschikbaar

OV 11 (s) TS

OV 11 TL

OV 22 TS  
HS DUO

OV 22 TL

OV 42 TS  
HS DUO

OV 11s OV 21s OV 32s

OV 32 OV 33 OV 42 OV 43

OV 11 TS

OV 33 TS

OV 22 TS OV 32 TS

OV 43 TSOV 42 TS
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 BIJZONDERE
KENMERKEN

 + Melding op het scherm wanneer het canister (bijna) leeg is.

 + Gebruiksvriendelijke reinigingsinstructies op het display.

 + Touchscreen met een intuïtieve user interface.

 + Mixersysteem met instelbare snelheid van de mixer (RPM).

 + Sterkteregeling (ook mogelijk voor melk en suiker).

 + Gebruiksteller.

 + Geïsoleerde roestvrijstalen boiler.

 + Geschikt voor kopjes van verschillende maten.

 + USB- en SD-kaartaansluiting.

 + Informatie over de voedingswaarde wordt weergegeven op het scherm.

 + Optie per kopje: koffie of Decafé.

 + Verschillende opties voor de achtergrondkleur 

van het display.

 + Bedrijfslogo, foto of reclame als 

screensaver.

 + Snel en eenvoudig 

reinigingsprogramma. 

 + Aparte uitloop voor heet water, 

bijvoorbeeld voor het zetten van thee.

 + Uitnodigend ledlicht bij de uitloop voor 

het gemakkelijk plaatsen van kopjes.
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OPTIES EN 
  ACCESSOIRES

OPTIES

 + Krachtstroomuitvoering (6 kW) waardoor 665 kopjes 

per uur gezet kunnen worden.

 + Kopdetectie.

 + Kannenschakelaar.

 + Warm en koud uit één automaat (koelunit in onderkast)

 + Dompelpomp.

 + Uw bedrijfslogo op het display. 

ACCESSOIRES

 + Onderkast (bovenblad optioneel).

 + Stand-alone set (pomp met watertank).

 + Waterfilter voor minder onderhoud.

 + Thermoskannen in vijf verschillende maten  

 (1,0; 1,5; 1,85; 2,0 en 2,1 liter).

 + Bekerdispenser.

 + Compleet pakket reinigingsmiddelen.

 + Extern watereservoir van 8,2 liter.

 + Verschillende betaalsystemen mogelijk.

 + Kopjespositionering 

Ideaal voor locaties met zelfbediening. 

Eenvoudig te plaatsen op het 

kopjesplateau of de lekbak.

 + Onderkast 

De onderkast is bijzonder geschiktvoor de 

opslag van instantingredienten, suiker, melk 

en roerstaafjes. Achterwand is naar binnen 

geplaatst, hierdoor onstaat er ruimte voor 

aansluitslangen en eventueel een waterfilter.

 + Kopdetectie 

Staat afgifte alleen toe wanneer er een kopje 

of een thermoskan is geplaatst.

 + Thermoskannen

Voor de uitgifte van uw warme dranken 

beschikt Animo over een uitgebreid 

assortiment RVS thermoskannen.

 + Stand-alone set 

Geen vaste wateraansluiting? Gebruik 

dan de Flojet waterpomp. De complete set 

bestaat uit een pomp, watertank en 6 meter 

aansluitslang. Eenvoudig te plaatsen in een 

onderkast.

 + Waterfilter

Door kalkreductie wordt het risico

van kalkafzettingen op machines

verkleind. Dit betekent optimale

kwaliteit van de consumpties en de

werking van uw apparaat.

 + Bekerdispenser

RVS bekerdispenser, geschikt voor

verschillende maten koffiebekers.

Geschikt voor montage aan de 

wand.

 + Dompelpomp 

OptiVend Touch voorbereid voor 

extra optie voor het gebruik met 

dompelpomp. 
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OPTIES EN 
  ACCESSOIRES

WATERRESERVOIR

 + Capaciteit 8,2 l. (5,2 l gefilterd).

 + Eén Brita Maxtra Filter (100 l. / 4 weken).

 + Afsluitbare deur.

BEHUIZING VOOR BETAALSYSTEMEN

 + Diverse betaalsystemen waaronder 

muntmechanisme, muntwisselaar (MDB) 

of contactloos betaalsysteem.

 + Opties beschikbaar op verzoek.

BEKERDISPENSER

 + Tafelmodel bekerdispenser met drie dispensers. 

Gemakkelijk af te stellen voor bekers met een diameter 

van Ø 60-90 mm.

 + Voorzien van een automatisch persmechanisme voor 

bekertjes en een afneembare ingrediëntenbox aan de 

bovenkant.

 + Capaciteit: ca. 3 x 50 bekers (30 cm).

 + Kleur: zwart.

 + Afmetingen: B 140 x D 375 x H 570 mm.
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TECHNISCHE
SPECIFICATIES

 + Zettijd, kopje (120 ml): 5-12 seconden. 

 + Zettijd, thermoskan (1,5 l): ca. 60 seconden.

 + Capaciteit per uur: 360 kopjes (120 ml) / 40 liter heet water.

 + Aansluitwaarde: 230V / 50-60Hz / 3275W*. 

 + OptiVend High Speed Duo Touch, aansluitwaarde 9675 W.

 + Verstelbaar kopjesplateau: 100-155 mm.

 + Max. aftaphoogte:: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm.

 + Inhoud boiler: 2.7 Ltr. (OVs) / 5.5 Ltr., RVS element, 

droogkookbeveiliging.

 + Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB).

 + Wateraansluiting: ¾".

OPTIVEND S TOUCH

OPTIVEND TS TOUCH OPTIVEND TL TOUCHZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

OPTIVEND TOUCH
Alle afmetingen in mm.

OPTIVEND S TS TOUCH
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*andere aansluitwaarden op verzoek



Animo B.V. Hoofdkantoor

Assen – Nederland

Verkoop Nederland 

Afdeling Export

info@animo.nl

+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.

België

info@animo.be

+32 (0)33 130 308

Animo France

Frankrijk

info@animo-france.fr

+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH

Duitsland

info@animo-gmbh.de

+49 (0)541 971 250

Wij maken hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede 
koffie willen schenken. Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden 
die makkelijk te onderhouden zijn en lang meegaan. Machines die keer op keer 
lekkere koffie zetten. Echte espresso, cappuccino en latte macchiato. Maar ook thee, 
chocolademelk of soep. 

Dit doen we al meer dan 70 jaar. Voor binnen- en buitenland. Want goede koffie is 
een kwestie van een goede machine. En een goede machine is een kwestie van 
ervaring, kennis en toewijding. 

DEDICATED TO EVERY CUP
WWW.ANIMO.EU
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