KOFFIE

Een echte Animo
koffieautomaat in
uw eigen kleur!
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 energiezuinige 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.
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