ANIMO
OPTIBEAN

Produkujemy wysokiej jakości ekspresy do kawy wraz z

OPTIBEAN, NOWY STANDARD BEAN-TO-CUP
[Z ZIARNA PROSTO DO FILIŻANKI].
Animo ulepszyło proces Bean-to-Cup. Rezultat: OptiBean.
Ekspres do kawy ze smakiem. Charakterystyczny design,
sprawdzone działanie. Wszystko, aby Twoja kawa była
dokładnie taka jaką chciałbyś podać. Każda filiżanka to
doskonale zaparzona czarna kawa i wspaniała crema. To
podstawa wielu napojów na bazie kawy. Ekspres jest łatwy
w codziennej obsłudze. Wykonany ze stali nierdzewnej i
dzięki temu wyjątkowo trwały. OptiBean od Animo: to nowy
standard w Bean-to-Cup.
OptiBean bez problemu serwuje od 150 do 200 filiżanek kawy
dziennie.
Wybór
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Kawa
Kawa z mlekiem
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Kawa z czekoladą
Czekolada
Kawa po wiedeńsku		
Gorąca woda
Espresso z czekoladą
Kawa bezkofeinowa
Herbata
Kawa z cukrem
Gorące mleko
Czekolada z mlekiem
Podwójne espresso
Zimna woda

wyposażeniem, które są przyjazne dla użytkownika,
trwałe i wygodne w utrzymaniu.
Nasze urządzenia zapewniają szeroki wybór świeżych i
gorących napojów za każdym razem.
Poczynając od świeżo mielonego espresso, cappuccino, czy
latte macchiato, po herbatę, gorącą czekoladę
oraz zupy instant.
Jesteśmy w branży od ponad 60 lat
w ponad 75 krajach na całym świecie
ponieważ dobra kawa wymaga dobrego ekspresu,
a dobry ekspres wymaga doświadczenia,
wiedzy i zaangażowania.

OptiBean

Animo B.V.
Assen - Holandia
T +31 (0)592 376 376
E info@animo.nl
I www.animo.eu

STANDARD
BEAN-TO-CUP
OptiBean. Poczuj się jak prawdziwy barista.

Zaparzacz standardowy: 6,5 – 9,5 g
Zaparzacz powiększony (XL): 9,5 – 13,4 g

Ekspres do kawy Animo w wybranym przez Ciebie kolorze!
Topowy model Animo, OptiBean jest teraz dostępny w
kolorze, który Ty sam wybierzesz! W połączeniu z
oświetleniem OptiLight (LED), Twój ekspres będzie zawsze
wyglądał wyjątkowo! Oczywiście standardowe
wykonanie ze stali nierdzewnej pozostanie nadal dostępne.

DEDICATED TO EVERY CUP
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KOLOR EKSPRESU!
Nowy!
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