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Animo’s OptiBean Touch 

WINT IF DESIGN AWARD 

Animo is trots te vermelden dat de OptiBean Touch een prestigieuze iF DESIGN AWARD heeft 

gewonnen, een wereldberoemde designprijs. 

De OptiBean Touch kon de 63-koppige jury, bestaande uit onafhankelijke experts wereldwijd, overtuigen 

met o.a. zijn strakke lijnen en hoogwaardige afwerking. De concurrentie was groot: meer dan 6.400 

inschrijvingen uit 54 landen werden ingediend in de hoop het kwaliteitszegel te mogen ontvangen. De 

evaluatie criteria zijn innovatie en uitwerking, functionaliteit, esthetisch ontwerp, duurzaamheid en 

positionering.  

Animo’s nieuwste generatie intelligente espresso koffieautomaten heeft een eenvoudig te bedienen 

touchscreen en intuïtieve user interface. De OptiBean Touch combineert hoge kwaliteitskoffie met 

gebruiksvriendelijkheid en een onderscheidend design. De materialen en de constructie zijn duurzaam 
ontwikkeld en met het energielabel A+ is de OptiBean Touch zuinig met energie. 

Animo directeur Reinder Schortinghuis: "Het design van onze koffiemachines speelt een cruciale rol in het 

ontwikkeltraject. We ambiëren stijlvolle koffiemachines te ontwikkelen die eenvoudig zijn in gebruik, lang 

meegaan en duurzaam worden geproduceerd. Dat we deze gerespecteerde designprijs winnen is een 
prachtige beloning voor ons bedrijf." 

Meer informatie over Animo: https://animo.eu 

Meer informatie over iF DESIGN AWARD: https://ifworlddesignguide.com  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Over AnimoOver AnimoOver AnimoOver 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 65 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. 

DEDICATED TO EVERY CUP 

info@animo.nl, +31 (0)592 376 376 

Over Over Over Over de iF DESIGN AWARDde iF DESIGN AWARDde iF DESIGN AWARDde iF DESIGN AWARD  
Al 65 jaar is de iF DESIGN AWARD erkend als keurmerk van hoge kwaliteit en uitmuntend design. Het 

iF label is wereldwijd erkend voor uitstekende ontwerp services en de iF DESIGN AWARD is een van de 

meest belangrijke designprijzen ter wereld. Inzendingen worden een award toegekend in de volgende 

disciplines: Product, Packaging, Communication en Service Design/UX, Architecture en Interior 

Architecture, evenals Professional Concept. Alle award-winnende inzendingen worden in de iF WORLD 

DESIGN GUIDE en in de iF design app opgenomen, en worden in de iF design exhibition Hamburg 
tentoongesteld. 


