Vending

DE OPTIVEND NEXT GENERATION VAN ANIMO

Life comes in
many flavors
Animo heeft dit najaar met trots de nieuwe generatie OptiVend instant koffieautomaten geïntroduceerd. De nieuwe OptiVend-serie is
een combinatie van technische innovatie en vooruitstrevend design. Het resultaat is een serie hoogwaardige koffieautomaten, met een
heel eigen gezicht.

K

offiedrinken is vandaag de dag meer dan
ooit een kwestie van persoonlijke smaak.
De consument is gewend aan een ruime
keuze en ook op het werk is de vraag naar
koffievarianten groot. Met de nieuwe OptiVend serie
speelt Animo hier op in. De apparaten kunnen 7 tot 12
verschillende smaakvarianten bevatten, zodat iedereen
op elk moment kan genieten van zijn eigen kopje koffie.
De OptiVend Next Generation is handig in het gebruik.

LIFE COMES IN
MANY FLAVORS

De innovatieve techniek zorgt dat een OptiVend op elk
moment gebruiksklaar is. Geen lange opwarmtijden
dus. Hij zet snel vele kopjes achter elkaar en vult met
hetzelfde gemak thermoskannen. Het duurzame binnenwerk bestaat grotendeels uit roestvrij staal en garandeert jarenlang gebruik zonder problemen. De apparaten zijn bovendien zeer eenvoudig te onderhouden.

Design voor iedere omgeving
Het nieuwe design geeft de OptiVend een geheel eigen
gezicht. De apparaten in heldere kleuren zien er eigentijds en strak uit en passen in elk interieur. De vormgeving is bovendien gebruiksvriendelijk. Het heldere display met daaronder grote keuzetoetsen maken het de
gebruiker gemakkelijk om een keuze te maken. Enkele
seconden later staat een heerlijke kop koffie klaar. Meer
informatie staat op: www.animo.eu/optivend.

Animo
Animo maakt hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen schenken.
Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die gemakkelijk 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 doet Animo
al meer dan 60 jaar, voor binnen- en buitenland. Goede
koffie is een kwestie van een goede machine. En een
goede machine is een kwestie van ervaring, kennis en
toewijding.

OptiVend Next Generation
Tastes differ.
Animo introduceert de nieuwe OptiVend. Een snel en gevarieerd instant
koffiezetsysteem voor op het werk. Dus wordt het een espresso, latte macchiato,
cappuccino? Of toch liever thee? Met de OptiVend is de keuze aan jou.
Interesse? Neem contact met ons op: www.animo.eu
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