
ANIMO INTRODUCEERT
OPTIFRESH TOUCH

DEDICATED TO EVERY CUP



ALTIJD VERSE
FILTERKOFFIE

Verse filterkoffie (fresh brew zetmethode) 

en vele varianten met slechts één 'touch'. 

De OptiFresh met touchscreen heeft een 

intuïtieve user-interface en onderscheidend 

design. Een moderne koffiemachine voor 

authentiek lekkere filterkoffie. Simpel in 

gebruik en eenvoudig te onderhouden.

Een machine met smaak.



EEN MACHINE MET SMAAK



EEN MACHINE MET SMAAK



WAT IS NIEUW?

 Nieuw design, met:

 Easy-to-swipe 7” touchscreen

 Intuïtieve user interface



TOUCHSCREEN

+ Intuïtieve bediening via het heldere user interface

+ Gemakkelijk swipen tussen de verschillende pagina’s

+ 24 eenvoudig instelbare dranken

+ Volg het zetproces op het scherm

+ Eenvoudige sterkteregeling

+ Eigen logo, afbeelding, video of  advertentie als 

screensaver

+ LED verlichting naar voorkeur in te stellen



READY-TO-SWIPE 
TOUCHSCREEN



DUIDELIJKE
INSTRUCTIES



DUIDELIJKE 
ICONEN



KIES UW KLEUR

 Standaard front in zwart, wit of  RVS

 Elke RAL kleur beschikbaar op aanvraag

 LED verlichting eenvoudig naar voorkeur in te stellen



VERS GEZET

 Verse filterkoffie (fresh brew zetmethode)

 Ook verkrijgbaar met koffiemolen (OptiFresh Bean)

 Aparte uitloop voor heet water

 Instelbaar kopjesplateau

 Zet vele koffievariaties

 Canisters eenvoudig bij te vullen

 Instelbaar mixer systeem voor 

iedere topping



PRIVATE LABEL 
MOGELIJKHEDEN

+ Uw eigen logo op het glaspaneel

+ Screensaver voor:

+ logo / video / afbeeldingen/ advertenties

+ Elke kleur (front en zijpanelen)

+ Door wrapping

+ Toon eigen logo op kopje



ALGEMEEN
+ Verse filterkoffie (fresh brew zetmethode)

+ Met koffiebonen- of  fresh brew canister

+ Koffiemolen met keramische maalschijven (OptiFresh Bean)

+ T/m 3 canisters voor instant ingrediënten

+ Zet vele koffievariaties

+ RVS permanentfilter

+ Geschikt voor kopjes en thermoskannen

+ Aparte uitloop voor heet water

+ Eenvoudige sterkteregeling

+ Extra geïsoleerde boiler (besparing van ca. 50%)

+ Instelbaar kopjesplateau

+ Intelligente energiebesparende modus

+ Energielabel A+
Een machine met smaak.

OptiFresh Bean

OptiFresh



VOOR ELKE OMGEVING

+ Kantoor

+ Hotel

+ Restaurant

+ Supermarkt

+ Ziekenhuis

+ Kantine

+ Ontbijtlocaties

+ Benzinestation

+ Kiosk

+ Sportvereniging

+ Zorgcomplex

+ Beursgebouw

+ Vliegveld

+ School

+ Theater

+ …en veel meer…



ACCESSOIRES

+ Onderkast (met of  zonder koelunit)

+ Stand-alone set met pomp en watertank

+ Waterfilters

+ Bekerdispenser

+ Koppenwarmer

+ Thermoskannen

+ Opzet rand voor bonencanister



OPTIES

+ Voorbereid voor vele betaalsystemen
Bijv. muntmechanisme, contactloos betaalsysteem of  muntwisselaar.

+ Voorbereid voor telemetrie

+ Kopdetectie

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

+ Bedrijfseigen branding op de glasplaat en/of  zijpanelen



DEDICATED TO EVERY CUP | WWW.ANIMO.EU

VOLG ONS EN BLIJF OP DE HOOGTE!

animo_coffee

animo_coffee

animobv

Animo – Coffee Machines and Equipment

animokoffie


