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KOFFIE

Een huiselijke omgeving, waar aandacht 
wordt geschonken aan de inrichting, is niet 
langer voorbehouden aan exclusieve kan-
tooromgevingen. Kantoren en bedrijfsres-
taurants hebben steeds vaker aandacht voor 
de omgeving en medewerkers, waarbij ook 

details moeten passen bij het concept. Er is dus vraag naar kof-
fiemachines die passen bij de inrichting. Animo speelt hierop 
in met de topmodellen OptiBean en OptiFresh. Op de Horeca 
Expo in Gent zijn deze topmodellen te bewonderen met een 
gekleurd front, te bestellen in elke RAL-kleur. Doordat de ma-
chine is voorzien van een instelbare LED-verlichting, zijn er 
meerdere kleurschakeringen mogelijk. Speciaal voor de beurs 
kunnen bezoekers hun eigen kleurversie zonder meerprijs be-
stellen. Deze actie loopt nog tot en met 31 december 2013. De 
originele Animo roestvrijstalen uitvoering blijft uiteraard ook 
leverbaar. 

Ervaren productiebedrijf
Animo is al meer dan 60 jaar specialist in hoogwaardige kof-
fiezetsystemen en automaten voor professioneel gebruik. In 
binnen- en buitenland. Het bedrijf met een hoofdvestiging 
in Assen exporteert naar meer dan 70 landen. Sinds een half 
jaar is Reinder Schortinghuis directeur van Animo. Hiervoor 
heeft hij verschillende commerciële en management posities 
vervuld bij Douwe Egberts. “Animo is een prachtig en stabiel 
bedrijf dat midden in de maakindustrie staat“, zegt hij. “Animo 
is heel flexibel en daarom kunnen wij heel klantgericht de 

Een echte Animo 
koffieautomaat in 

uw eigen kleur!

wensen van de klant invullen. Zo werkt Animo al meer dan 
63 jaar. Die unieke werkwijze willen we tijdens de beurs graag 
laten zien.”

Vestiging in België
Sinds 1 september is Philippe van Buggenhout actief als ves-
tigingsleider voor België en Luxemburg. Hij zal vanuit het 
kantoor in Brecht de dealers actief benaderen en tezamen met 
de dealers hun eindklanten bezoeken en adviseren. Animo 
Belux bvba heeft een eigen serviceteam dat instaat voor de 
plaatsingen, installaties en onderhouden van de machines bij 
de eindklanten. “In België werken we met erkende dealers. 
Deze kunnen met hun eindklanten/prospects steeds terecht 
in onze showroom. Ook hebben wij een trainingscentrum 
voor zowel technische als commerciële trai-
ningen. Dankzij trainingen geven wij 
onze dealers nog meer slagkracht 
om succesvol te zijn met Animo. 
Ook de samenwerking tussen de 
verschillende fillialen (Frankrijk, 
Duitsland, export) en het Neder-
landse salesteam biedt enorme op-
portuniteiten voor onze dealers. Elk 
land heeft zijn manier van koffiebeleving.”
Kom eens langs tijdens de Horeca Expo 
in Gent : HAL 2, stand 2320. Of be-
zoek www.anycolour.eu

OptiBean: pure espresso beleving
Een machine met smaak. De grinder is 
Swissmade, het espressosysteem uiteraard 
Italiaans. Elk kopje versgezet met een heer-
lijk crèmelaagje. De basis voor vele koffieva-
riaties. Eenvoudig te bedienen, makkelijk te 
onderhouden, duurzaam in gebruik.
OptiFresh (BEAN) NG: elk kopje vers gezet 
Met één druk op de knop serveert u heerlijke 
verse filterkoffie en diverse (tot wel 12) 
smaakvarianten. De OptiFresh NG is er in 
twee modellen: met of zonder koffiemolen. 
Maar altijd met een roestvrijstalen perma-
nent filter. Een betrouwbare, onderhouds-
arme en energiezuinige machine.

Reinder Schortinghuis directeur van Animo

Animo is al meer dan 60 jaar specialist in hoogwaardige koffiezetsystemen en automaten voor professioneel gebruik. Tijdens de Horeca 

Expo in Gent laat Animo u kennismaken met haar nieuwe kleurrijke actie op automatengebied.   Deze automaten zijn voorzien van ener-

giezuinige LED-verlichting en in combinatie met de mogelijkheden van een gekleurd front, levert dat diverse mogelijkheden op om de 

koffiemachine af te stemmen op het interieur. 

Trends 
in 2014: 

OptiFresh (Bean) NG: elk kopje vers gezet


