
 

  

 
Met veel trots presenteert Animo de nieuwste professionele koffiemachine uit de Opti-
range familie: de stijlvolle OptiMe. Speciaal ontwikkeld om smaak en uiterlijk samen te 
brengen: voor versgemalen koffie, in een persoonlijk design. Met een aanbevolen 
dagelijkse output tot 125 kopjes per dag is deze compacte machine ideaal voor kleine en 
middelgrote bedrijven die hun eigen smaak willen uitdragen.  
 

Perfecte koffie begint met een perfecte machine. Maar als de machine ook nog precies jouw stijl 
heeft, is er echt sprake van een smaaksensatie. OptiMe brengt de kwaliteit die je van Animo kunt 
verwachten, in een compacte machine die volledig is aan te passen naar elke stijl. Het resultaat? 
Een gebruiksvriendelijke en duurzame koffiemachine die perfect bij je past. Want goede smaak 
gaat niet alleen om wat je proeft.  
 

De OptiMe is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven die hun eigen stijl willen laten 
zien. De machine heeft hetzelfde design en specificaties als de prijswinnende OptiBean, maar is 
volledig te personaliseren met verschillende materialen, kleuren, add-ons, OptiLight LED-
verlichting, display-achtergronden en (commerciële) berichten op het scherm – voor, tijdens en 
na het zetproces. De mogelijkheden zijn eindeloos: ontdek het zelf met de online configurator. 
 

Wat is er lekkerder dan een sterke cappuccino, of een latte macchiato met echte verse melk? Alle 
espressovarianten zijn binnen handbereik met OptiMe’s uitbreidingsmodule voor verse melk. De 
melkpomp is stil in gebruik en levert binnen een paar seconden stevig melkschuim. 
 

Animo staat voor geweldige koffie, prijswinnende ontwerpen, hoogwaardige onderdelen en 
schone productieprocessen. Al meer dan 68 jaar maken wij energiezuinige en duurzame 
koffiemachines die excellente smaak leveren.  
 
De OptiMe kan worden geleverd als standalone koffiemachine, maar kan ook worden uitgerust 
met een passende koelkast en/of koppenwarmer voor een complete uitstraling. Door het 
eenvoudige touchscreen met intuïtieve interface is de OptiMe perfect voor alle locaties met 
zelfbediening. 
 
Bezoek optime.animo.eu voor meer informatie over de nieuwe OptiMe. 
 

Just my type. 
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Wij maken hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen 
schenken. Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die makkelijk 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 doen we al 
meer dan 68 jaar, voor binnen- en buitenland. 
 
Met de volledig te personaliseren OptiMe kunnen kleine en middelgrote bedrijven hun 
individuele smaak laten zien. Als de meest compacte machine uit zijn klasse, verrast OptiMe 
constant met zijn hoge kwaliteit en exceptionele smaak.  
 
DEDICATED TO EVERY CUP 
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