




Animo schenkt koffie, op elk moment. Veeldrinkers, fijnproevers, laatwerkers 

en vroege vogels vertrouwen op de bedrijfszekere machines. Gemakkelijk in 

gebruik en met een uiterst lange levensduur. Al meer dan 60 jaar is Animo 

specialist in hoogwaardige koffiezetsystemen en automaten voor professioneel 

gebruik. In binnen- en buitenland. So, coffee anyone?

Animo staat voor koffie in al zijn puurheid. In essentie teruggebracht tot één woord: 

gebruiksgemak. Dat merkt u aan onze apparaten: snel, eenvoudig en gemakkelijk. 

Hoeveel koffie u ook wilt schenken, op welke tijd of plaats, Animo zorgt voor  

het perfecte kopje. Met daarbij de wetenschap van onze ervaring, deskundigheid, 

betrouwbaarheid en servicegerichtheid. Animo. Coffee Convenience.

www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment
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Animo is zich bewust van het algemeen belang van duurzaam ondernemen en 

wil een bijdrage leveren om MVO te bevorderen in de waardeketen. Het nastreven 

van duurzame winst en continuïteit staan hierbij hoog in het vaandel in samen-

hang met verantwoordelijkheid voor milieu, maatschappij en medewerkers.

Vanaf de oprichting werkt Animo met hoogwaardig roestvast staal, niet alleen 

onverwoestbaar, maar ook een grondstof die 100% recyclebaar is. Animo geeft 

aandacht aan energiebesparing voor de korte en lange termijn onder het motto 

‘‘Recycle to the Max’’ en is ondermeer aangesloten bij WeCycle, MVO Nederland, 

Agentschap NL, NVLG en FME. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is 

Animo een samenwerking aangegaan met de Stichting Present.

Zie voor meer informatie: www.animo.eu > over ons > duurzaam ondernemen

DUURZAME EN VERANTWOORDE KEUZE
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Omschrijving Art. Nr. Eur

OPTIBEAN 2 (6,5 - 9,5 gr.)  1000620 3.845,- 
Espresso halfautomaat voor de bereiding van verse bonenkoffie en andere warme 
dranken. Geschikt voor koppen, thermoskannen (1 ltr.) en hoge latte macchiato 
glazen. Uitvoering met één bonencanister t.b.v. espresso koffie en één canisters 
t.b.v. instant ingrediënten. Twaalf druktoetsen vrij instelbaar.  
 
Standaard uitgevoerd met  espresso zetsysteem, koffiemolen met keramische 
maalschijven, gescheiden afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjes- 
plateau, sterkte regeling, STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente 
energiebesparende modus, reinigingsprogramma, verbruiksregistratie en 
rotatiepomp (procon) 10 bar. RVS drukboiler (1,1 l) met element 1800W, inclusief 
droogkookbeveiliging en isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing 
(kwaliteit 18/9), stijlvol bedieningspaneel en grafisch display. 
Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
 
Inhoud Espresso zetsysteem : 6,5 - 9,5 gr. 
Afmetingen BxDxH : 402x564x790 mm 
Aftaphoogte : 167 mm 
Uitgiftesnelheid : ca. 25 - 30 sec. per kop koffie à 120 ml 
Canisterinhoud : Bonencanister 1500 gr 
Instantcanister : 2000 gr/3,8 ltr. 
Afvalbakinhoud : 7,6 ltr. 
Aansluitwaarde : 1N~230V/50-60Hz/2275W 
Wateraansluiting : 3/4”
 
6 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar :

Koffie  Cappuccino Koffie choc Koffie suiker
Koffie melk Latte Macchiato Chocolade Hete melk
Espresso Heet water Espresso choc Chocolade melk

Decafé Dubbele espresso
Thee Koud water

 

OPTIBEAN 2 XL (9,5 - 13,4 gr.) 1002253 3.925,- 
Espresso halfautomaat voor de bereiding van verse bonenkoffie en andere warme 
dranken. Geschikt voor koppen, thermoskannen (1 ltr.) en hoge latte macchiato 
glazen. Uitvoering met één bonencanister t.b.v. espresso koffie en één canisters 
t.b.v. instant ingrediënten. Twaalf druktoetsen vrij instelbaar.  
 
Standaard uitgevoerd met  espresso zetsysteem, koffiemolen met keramische 
maalschijven, gescheiden afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjes- 
plateau, sterkte regeling, STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente 
energiebesparende modus, reinigingsprogramma, verbruiksregistratie en 
rotatiepomp (procon) 10 bar. RVS drukboiler (1,1 l) met element 1800W, inclusief 
droogkookbeveiliging en isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing 
(kwaliteit 18/9), stijlvol bedieningspaneel en grafisch display. 
Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
 
Inhoud Espresso zetsysteem : 9,5 - 13,4 gr. 
Afmetingen BxDxH : 402x564x790 mm 
Aftaphoogte : 167 mm 
Uitgiftesnelheid : ca. 25 - 30 sec. per kop koffie à 120 ml 
Canisterinhoud : Bonencanister 1500 gr 
Instantcanister : 2000 gr/3,8 ltr. 
Afvalbakinhoud : 7,6 ltr. 
Aansluitwaarde : 1N~230V/50-60Hz/2275W 
Wateraansluiting : 3/4”
 
6 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar :

Koffie  Cappuccino Koffie choc Koffie suiker
Koffie melk Latte Macchiato Chocolade Hete melk
Espresso Heet water Espresso choc Chocolade melk

Decafé Dubbele espresso
Thee Koud water

 
Voor accessoires zie pag. 7 - 9

OPTIBEAN 2 / OPTIBEAN 2 XL
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Omschrijving Art. Nr. Eur

OPTIBEAN 3 (6,5 - 9,5 gr.)  1000622 3.995,- 
Espresso halfautomaat voor de bereiding van verse bonenkoffie en andere warme 
dranken. Geschikt voor koppen, thermoskannen (1 ltr.) en hoge latte macchiato 
glazen. Uitvoering met één bonencanister t.b.v. espresso koffie en twee canisters 
t.b.v. instant ingrediënten. Twaalf druktoetsen vrij instelbaar. 
  
Standaard uitgevoerd met  espresso zetsysteem, koffiemolen met keramische 
maalschijven, gescheiden afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjes- 
plateau, sterkte regeling, STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente 
energiebesparende modus, reinigingsprogramma, verbruiksregistratie en 
rotatiepomp (procon) 10 bar. RVS drukboiler (1,1 l) met element 1800W, inclusief 
droogkookbeveiliging en isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing 
(kwaliteit 18/9), stijlvol bedieningspaneel en grafisch display. 
Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
 
Inhoud Espresso zetsysteem : 6,5 - 9,5 gr. 
Afmetingen BxDxH : 402x564x790 mm 
Aftaphoogte : 167 mm 
Uitgiftesnelheid : ca. 25 - 30 sec. per kop koffie à 120 ml 
Canisterinhoud : Bonencanister 1500 gr 
Instantcanister : 2x 850 gr/1,6 ltr. 
Afvalbakinhoud : 7,6 ltr. 
Aansluitwaarde : 1N~230V/50-60Hz/2275W 
Wateraansluiting : 3/4” 
 
10 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar :

Koffie  Koffie choc Decafé Dubbele espresso
Koffie melk Chocolade Thee Koud water
Espresso Wiener melange Koffie suiker
Cappuccino Heet water Hete melk
Latte Macchiato Espresso choc Chocolade melk
 

OPTIBEAN 3 XL (9,5 - 13,4 gr.) 1002255 4.075,- 
Espresso halfautomaat voor de bereiding van verse bonenkoffie en andere warme 
dranken. Geschikt voor koppen, thermoskannen (1 ltr.) en hoge latte macchiato 
glazen. Uitvoering met één bonencanister t.b.v. espresso koffie en twee canisters 
t.b.v. instant ingrediënten. Twaalf druktoetsen vrij instelbaar. 
  
Standaard uitgevoerd met  espresso zetsysteem, koffiemolen met keramische 
maalschijven, gescheiden afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjes- 
plateau, sterkte regeling, STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente 
energiebesparende modus, reinigingsprogramma, verbruiksregistratie en 
rotatiepomp (procon) 10 bar. RVS drukboiler (1,1 l) met element 1800W, inclusief 
droogkookbeveiliging en isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing 
(kwaliteit 18/9), stijlvol bedieningspaneel en grafisch display. 
Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
 
Inhoud Espresso zetsysteem : 9,5 - 13,4 gr. 
Afmetingen BxDxH : 402x564x790 mm 
Aftaphoogte : 167 mm 
Uitgiftesnelheid : ca. 25 - 30 sec. per kop koffie à 120 ml 
Canisterinhoud : Bonencanister 1500 gr 
Instantcanister : 2x 850 gr/1,6 ltr. 
Afvalbakinhoud : 7,6 ltr. 
Aansluitwaarde : 1N~230V/50-60Hz/2275W 
Wateraansluiting : 3/4” 
 
10 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar :

Koffie  Koffie choc Decafé Dubbele espresso
Koffie melk Chocolade Thee Koud water
Espresso Wiener melange Koffie suiker
Cappuccino Heet water Hete melk
Latte Macchiato Espresso choc Chocolade melk
 

Voor accessoires zie pag. 7 - 9

OPTIBEAN 3 / OPTIBEAN 3 XL
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Omschrijving Art. Nr. Eur

Gekleurd front OPTIBEAN, wit, RAL 9010 1003071 50,- 
 
Gekleurd front OPTIBEAN, zwart, RAL 9005 1003070 50,- 
 
Gekleurd front OPTIBEAN, RAL kleur naar keuze 1003075 Prijs op 
  aanvraag 
 
 
 
 
 
 

Muntmechanisme OPTIBEAN 1001503 525,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntwisselaar (nri) OPTIBEAN 1001504 1.139,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Token voor muntmechanisme / wisselaar 03344 1,- 
 
 
 
 

OPTIBEAN - Hot & Cold  
OPTIBEAN voorbereid voor uitgifte van gekoeld water. Te gebruiken in 
combinatie met onderkast met koelunit, artikelnummer 1001569, zie pag 8. 
 
 
OPTIBEAN 2 - Hot & Cold 1001520 4.045,- 
 
 
OPTIBEAN 3 - Hot & Cold 1001522 4.195,- 
 
 
OPTIBEAN 2 XL - Hot & Cold 1002257 4.125,- 
 
 
OPTIBEAN 3 XL - Hot & Cold 1002259 4.275,- 

OPTIBEAN - FABRIEKSOPTIES
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Omschrijving Art. Nr. Eur

Onderhoudset OPTIBEAN  1001365 71,- 
Manometer 15 bar, Watermaatbeker 2,2 Ltr. en slang. 
 
 
 
 
 

Afvoerslangenset OPTIBEAN 1001347 14,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoudset Espressogroep OptiBean 1001395 70,- 
voor het uitwisselen na 25.000 koppen. 
 
Onderhoudset Espressogroep OptiBean XL 1002561 80,- 
voor het uitwisselen na 25.000 koppen. 
 
 
 
 

Vervangingset OPTIBEAN 1001372 36,- 
Vervangingset voor het uitwisselen van de te reinigen mixerbeker. 
(Set voor 1 mixerbeker en koffiesplitter, vaatwasmachine bestendig). 
 
 
 
 
 
 
 

Koffiemolenreiniger Grind™  1000151  41,- 
per bus 430 g 
Aanbevolen speciaalreiniger voor het grondig reinigen van uw 
koffiemolen in de OPTIBEAN. 
 
 

Reinigingstabletten OPTIBEAN  1001397 28,- 
Bus met 200 Tabletten van 2 g. 
Speciaalreiniger voor de Espressogroep OPTIBEAN 
 
 

Waterfilters 
Voor een langere levensduur en minder onderhoud adviseren wij het gebruik 
van een waterfilter voor uw OPTIBEAN automaat. 
 

  
Voor de verschillende waterfilters zie pag. 30.

 
 
 

OPTIBEAN - ACCESSOIRES
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Omschrijving Art. Nr. Eur

Onderkast voor OPTIBEAN  65070 540,- 
MDF onderkast voorzien van 1 lade, 1 legplank en afsluitbare deur. 
afm. (bxdxh): ca. 485x643x960 mm. Bovenblad apart bestellen. 
 
Onderkast met doorvoer naar afvalbak  1001559 730,- 
MDF onderkast voorzien van 1 legplank en afsluitbare deur.   
Incl. Afvalbak, 37 liter en RVS doorvoer  
afm. (bxdxh): ca. 485x643x960 mm. Bovenblad apart bestellen. 
 
Onderkast met koelunit  1001569 1.355,- 
MDF onderkast voorzien van koelunit t.b.v. uitgifte van gekoeld water    
uit de automaat. Incl.1 lade en afsluitbare deur.     
Afm. (bxdxh): ca. 485x643x960 mm. Bovenblad apart bestellen.  
Let op! Alleen te gebruiken in combinatie met OPTIBEAN Hot & Cold 
 
  

Bovenblad   03357 49,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 525x670x18 mm. 
 
Bovenblad met doorvoer naar afvalbak  65032 55,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 525x670x18 mm. 
 
 

Groot bovenblad  03390 70,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 925x670x18 mm. 
 
Groot bovenblad met doorvoer naar afvalbak  65031 75,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 925x670x18 mm. 
 
 
 

Bekerdispenser  09278 85,- 
Roestvrijstalen houder met ingenieus doseersysteem. Geschikt voor 
montage aan de wand. Ideaal bij koffieautomaat of waterkoeler. 
Bij ieder bekerdispenser bevinden zich 2 rubberringen. 
 
Rubberring 1: voor bekers met een diameter van 60-97mm 
(Bekerinhoud 100-400ml) 
Rubberring 2: voor bekers met een diameter van  89-93mm 
(Bekerinhoud 400-623ml) 
 
Capaciteit ca. 100 bekers 
Afmeting  L=610 x Ø 102 mm 

OPTIBEAN - ACCESSOIRES
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Omschrijving Art. Nr. Eur

Waterpomp Flojet stand-alone  93500  270,- 
Incl. 6m aansluitslang (naar behoefte in te korten), voorzien van 
droogloopbeveiliging d.m.v. vlottermechanisme. 
Aansluitwaarde : 230V / 50-60Hz / 60W 
Doorloopsnelheid :  3,6 Ltr. / min. 
Waterdichtheid : IPX4 
Wateraansluiting : 3/4”
 
 
 

Waterfles stand-alone 01013 20,- 
Waterfles geschikt voor waterpomp (93500), 18 Ltr. 
 
 
 
 
 
 
 

RVS Thermoskan 1,0 Ltr.  08436 27,- 
Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep. 
Afm. ØxH= 142x165 (open deksel) 
 
 
 
 
 

Koppenwarmer KKWn  70037 555,- 
De koppenwarmer is vervaardigd uit RVS 18/9 en is standaard 
uitgerust met schotelhouder.   
 
Aansluitwaarde 1N~230V/350W/50-60Hz.   
Afmetingen B=300, D=430, H=585 (zonder kopjes) 
 

OPTIBEAN - ACCESSOIRES



10

Omschrijving Art. Nr. Eur

OPTIFRESH 1 NG / OPTIFRESH 2 NG

OPTIFRESH 1 NG   1001705 2.230,- 
Fresh Brew halfautomaat met permanentfilter voor de bereiding van verse 
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met 
één canister t.b.v. Fresh Brew koffie. Twaalf druktoetsen vrij instelbaar. 

Standaard uitgevoerd met verstelbaar kopjesplateau, sterkte regeling, 
STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente energiebesparende modus, 
reinigingsprogramma en verbruiksregistratie. Gescheiden afgifte van koffie en 
heet water. RVS boiler (3 ltr., 2200W), inclusief droogkookbeveiliging en 
isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedienings- 
paneel en grafisch display. Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek 
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 773 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 ltr. (Fresh Brew) 
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr.
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
2 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar :

Koffie Koffie  
Heet water Heet water  

 

 
 
 

OPTIFRESH 2 NG   1001707 2.585,- 
Fresh Brew halfautomaat met permanentfilter voor de bereiding van verse 
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met 
één canister t.b.v. Fresh Brew koffie en één canister t.b.v. instant ingrediënten. 
Twaalf druktoetsen vrij instelbaar.  

Standaard uitgevoerd met verstelbaar kopjesplateau, sterkte regeling, 
STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente energiebesparende modus, 
reinigingsprogramma en verbruiksregistratie. Gescheiden afgifte van koffie en 
heet water. RVS boiler (3 ltr.,2200W), inclusief droogkookbeveiliging en 
isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedienings- 
paneel en grafisch display. Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 773 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 ltr. (Fresh Brew), 1 x 5,1 ltr. (Instant) 
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr.
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
5 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie Heet water Warme melk
Koffie melk Koffie 
Cappuccino Heet water  
Latte Macchiato Koffie verkeerd

 
 
Voor accessoires zie pag. 15 - 17
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Omschrijving Art. Nr. Eur

OPTIFRESH 3 NG / OPTIFRESH 4 NG

OPTIFRESH 3 NG    1001709 2.800,- 
Fresh Brew halfautomaat met permanentfilter voor de bereiding van verse 
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met 
één canister t.b.v. Fresh Brew koffie en twee canisters t.b.v. instant ingrediënten. 
Twaalf druktoetsen vrij instelbaar.  

Standaard uitgevoerd met verstelbaar kopjesplateau, sterkte regeling, 
STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente energiebesparende modus, 
reinigingsprogramma en verbruiksregistratie. Gescheiden afgifte van koffie en 
heet water. RVS boiler (3 ltr., 2200W), inclusief droogkookbeveiliging en 
isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedienings- 
paneel en grafisch display. Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 773 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 ltr. (Fresh Brew), 2 x 2,3 ltr. (Instant)  
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr. 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
8 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie Wiener Melange Chocolade melk
Koffie melk Latte Macchiato Warme melk
Chocolade Heet water Koffie verkeerd
Koffie Choc Koffie  
Cappuccino Heet water  

 

OPTIFRESH 4 NG   1001711 3.125,- 
Fresh Brew halfautomaat met permanentfilter voor de bereiding van verse 
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met 
één canister t.b.v. Fresh Brew koffie en drie canisters t.b.v. instant ingrediënten. 
Twaalf druktoetsen vrij instelbaar.  

Standaard uitgevoerd met verstelbaar kopjesplateau, sterkte regeling, 
STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente energiebesparende modus, 
reinigingsprogramma en verbruiksregistratie. Gescheiden afgifte van koffie en 
heet water. RVS boiler (3 ltr., 2200W), inclusief droogkookbeveiliging en 
isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedienings- 
paneel en grafisch display. Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 773 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Canisterinhoud  : 1 x 5,1 ltr. (Fresh Brew), 2 x 2,3  ltr., 1 x 1,2 ltr. (Instant) 
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr.
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
10 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie Cappuccino Cappuccino suiker
Koffie melk Wiener Melange Chocolade melk
Koffie suiker Latte Macchiato Warme melk
Koffie suiker & melk Heet water Koffie verkeerd
Chocolade Koffie  
Koffie Choc Heet water  

 

Voor accessoires zie pag. 15 - 17
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Omschrijving Art. Nr. Eur

OPTIFRESH BEAN 1 NG / OPTIFRESH BEAN 2 NG

OPTIFRESH BEAN 1 NG  1001713 2.635,- 
Fresh Brew halfautomaat met professionele maalunit, geschikt voor alle 
koffiesoorten. Voorzien van  permanentfilter voor de bereiding van verse 
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met 
één afsluitbare bonencanister. Twaalf druktoetsen vrij instelbaar. 

Standaard uitgevoerd met koffiemolen met keramische maalschijven, 
gescheiden afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjesplateau, 
sterkte regeling, STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente
energiebesparende modus, reinigingsprogramma en verbruiksregistratie.
RVS boiler (3 ltr., 2200W), inclusief droogkookbeveiliging en isolatiemantel. 
Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedieningspaneel en 
grafisch display. Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 864 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Bonencanisterinhoud : 2,2 Kg koffiebonen 
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr.
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
2 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar :

Koffie Koffie  
Heet water Heet water  

 

 

OPTIFRESH BEAN 2 NG  1001715 2.995,- 
Fresh Brew halfautomaat met professionele maalunit, geschikt voor alle 
koffiesoorten. Voorzien van  permanentfilter voor de bereiding van verse 
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met 
één afsluitbare bonencanister en één canister t.b.v. instant ingrediënten. 
Twaalf druktoetsen vrij instelbaar.  

Standaard uitgevoerd met koffiemolen met keramische maalschijven, 
gescheiden afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjesplateau, 
sterkte regeling, STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente
energiebesparende modus, reinigingsprogramma en verbruiksregistratie.
RVS boiler (3 ltr., 2200W), inclusief droogkookbeveiliging en isolatiemantel. 
Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedieningspaneel en 
grafisch display. Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 864 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Bonencanisterinhoud : 2,2 Kg koffiebonen 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 ltr. (Instant) 
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr.
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ”
 
5 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie Heet water Warme melk
Koffie melk Koffie  
Cappuccino Heet water  
Latte Macchiato Koffie verkeerd

 
 
 
 
Voor accessoires zie pag. 15 - 17
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OPTIFRESH BEAN 3 NG / OPTIFRESH BEAN 4 NG

OPTIFRESH BEAN 3 NG    1001717 3.210,- 
Fresh Brew halfautomaat met professionele maalunit, geschikt voor alle 
koffiesoorten. Voorzien van  permanentfilter voor de bereiding van verse 
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met 
één afsluitbare bonencanister en twee canisters t.b.v. instant ingrediënten.  
Twaalf druktoetsen vrij instelbaar. 
 
Standaard uitgevoerd met koffiemolen met keramische maalschijven, gescheiden 
afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjesplateau, sterkte regeling, 
STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente energiebesparende modus, 
reinigingsprogramma en verbruiksregistratie. RVS boiler (3 ltr., 2200W), 
inclusief droogkookbeveiliging en isolatiemantel. Temperatuur instelbaar. 
RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedieningspaneel en grafisch display. 
Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek. 
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 864 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Bonencanisterinhoud : 2,2 Kg koffiebonen 
Canisterinhoud : 2 x 2,3 ltr. (Instant) 
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr. 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
8 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie Wiener Melange Chocolade melk
Koffie melk Latte Macchiato Warme melk
Chocolade Heet water Koffie verkeerd
Koffie Choc Koffie  
Cappuccino Heet water  

OPTIFRESH BEAN 4 NG  1001719 3.535,- 
Fresh Brew halfautomaat met professionele maalunit, geschikt voor alle
koffiesoorten. Voorzien van  permanentfilter voor de bereiding van verse
filterkoffie. Geschikt voor koppen en thermoskannen.  Uitvoering met
één afsluitbare bonencanister en drie canisters t.b.v. instant ingrediënten.  
Twaalf druktoetsen vrij instelbaar. 
 
Standaard uitgevoerd met koffiemolen met keramische maalschijven, 
gescheiden afgifte van koffie en heet water, verstelbaar kopjesplateau, 
sterkte regeling, STOP toets, OptiLight LED verlichting, intelligente
energiebesparende modus, reinigingsprogramma en verbruiksregistratie. 
RVS boiler (3 ltr., 2200W), inclusief droogkookbeveiliging en isolatiemantel. 
Temperatuur instelbaar. RVS-behuizing (18/9), stijlvol bedieningspaneel en 
grafisch display. Eenvoudig te bedienen en betrouwbare techniek.
  
Afmetingen BxDxH : 403 x 573 x 864 mm 
Aftaphoogte : 60-115 mm / 167 mm  (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 130 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 28 sec. per kop à 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 25 ltr. 
Bonencanisterinhoud : 2,2 Kg koffiebonen 
Canisterinhoud  : 1 x 2,3  ltr., 2 x 1,2 ltr. (Instant) 
Afvalbakinhoud : 6,7 ltr.
Aansluitwaarde :  1N~230 V / 50-60Hz / 2275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
10 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie Cappuccino Cappuccino suiker
Koffie melk Wiener Melange Chocolade melk
Koffie suiker Latte Macchiato Warme melk
Koffie suiker & melk Heet water Koffie verkeerd
Chocolade Koffie  
Koffie Choc Heet water  

 
 
 
Voor accessoires zie pag. 15 - 17
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OPTIFRESH (BEAN) NG - FABRIEKSOPTIES

Gekleurd front OPTIFRESH (BEAN) NG, wit, RAL 9010 1003073 50,- 
 
Gekleurd front OPTIFRESH (BEAN) NG, zwart, RAL 9005 1003072 50,- 
 
Gekleurd front OPTIFRESH (BEAN) NG, RAL kleur naar keuze 1003076 Prijs op 
    aanvraag 
 
 
 
 

Muntmechanisme OPTIFRESH (BEAN) NG  1002527 525,- 
Geschikt voor koffiemuntjes, Euro’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntwisselaar OPTIFRESH (BEAN) NG (nri)  1002528 1.139,- 
Geschikt voor Euro’s en koffiemuntjes. 
(bij koffiemuntjes wisselt de muntwisselaar niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Token voor muntmechanisme / wisselaar  03344 1,- 
 
 
 
 

OPTIFRESH Hot & Cold NG   
OPTIFRESH NG voorbereid voor uitgifte van gekoeld water. Te gebruiken in 
combinatie met onderkast met koelunit, artikelnummer 1001559, zie pag 16. 
 
OPTIFRESH 1 Hot & Cold NG   1002179 2.435,- 
OPTIFRESH 2 Hot & Cold NG   1002181 2.790,- 
OPTIFRESH 3 Hot & Cold NG   1002183 3.005,- 
OPTIFRESH 4 Hot & Cold NG   1002185 3.330,- 
OPTIFRESH BEAN 1 Hot & Cold NG  1002187 2.840,- 
OPTIFRESH BEAN 2 Hot & Cold NG  1002189 3.200,- 
OPTIFRESH BEAN 3 Hot & Cold NG  1002191 3.410,- 
OPTIFRESH BEAN 4 Hot & Cold NG  1002193 3.740,- 
 
 
 

OPTIFRESH NG voor Decafé   99865 176,- 
Het standaard Fresh Brew koffiecanister is vervangen door twee aparte 
canisters voor Fresh Brew koffie en Decafé. 
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OPTIFRESH (BEAN) NG - ACCESSOIRES

Vervangingsset mixerbekers OPTIFRESH (BEAN) 2/3 NG 1002421 45,- 
Vervangingsset voor het uitwisselen van de te reinigen mixerbeker. 
Set voor 1 mixerbeker, vaatwasmachine bestendig. 
 
Vervangingsset mixerbekers OPTIFRESH (BEAN) 4 NG 1002422 55,- 
Set voor 2 mixerbekers, vaatwasmachine bestendig. 
 
 
 
 
 

Permanentfilter RVS OPTIFRESH (BEAN) NG  03488  39,- 
 
 
 
 
 

Koffieaanslagoplosmiddel vloeibaar  00002  23,- 
per fles 0,9 Liter 
Aanbevolen speciaalreiniger voor het grondig reinigen van uw 
OPTIFRESH (BEAN) NG permanentfilter 
 
 
 
 

Koffiemolenreiniger Grind™   1000151  41,- 
per bus 430 gr. 
Aanbevolen speciaalreiniger voor het grondig reinigen van uw 
koffiemolen in de OPTIFRESH (BEAN) NG. 
 
 
 
 

Waterfilters 
Voor een langere levensduur en minder onderhoud adviseren wij 
het gebruik van een waterfilter voor uw OPTIFRESH (BEAN) NG Automaat. 
 

  
Voor de verschillende waterfilters zie pag. 30.
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OPTIFRESH (BEAN) NG - ACCESSOIRES

Onderkast  65070 540,- 
MDF onderkast voorzien van 1 lade,1 legplank en afsluitbare deur. 
 Afm. (bxdxh): ca. 485x643x960 mm. Bovenblad apart bestellen. 
 
Onderkast met doorvoer naar afvalbak 65060 680,- 
MDF onderkast voorzien van 1 legplank en afsluitbare deur. 
Incl. afvalbak, 37 liter en RVS doorvoer. 
Afm. (bxdxh): ca. 485x643x960 mm. Bovenblad apart bestellen. 
 
Onderkast met koelunit 1001569 1.355,- 
MDF onderkast voorzien van koelunit t.b.v. uitgifte van gekoeld water  
uit de automaat. Incl.1 lade en afsluitbare deur.  
Afm. (bxdxh): ca. 485x643x960 mm. Bovenblad apart bestellen. 
Let op! Alleen te gebruiken in combinatie met OPTIFRESH Hot & Cold 
 
Vakverdeling lade onderkast  65030 21,- 
RVS vakverdeling voor lade in onderkast 65070 
 
 

Bovenblad 03357 49,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 525x670x18 mm. 
 
 
Bovenblad met doorvoer naar afvalbak 65032 55,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 525x670x18 mm. 
 
 

Groot bovenblad 03390 70,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 925x670x18 mm. 
 
 
Groot bovenblad met doorvoer naar afvalbak 65031 75,- 
Tableau voor onderkast. Afm. (bxdxh): ca. 925x670x18 mm. 
 
 

Bekerdispenser  09278 85,- 
Roestvrijstalen houder met ingenieus doseersysteem. Geschikt voor montage 
aan de wand. Ideaal bij koffieautomaat of waterkoeler. Bij ieder bekerdispenser  
bevinden zich 2 rubberringen. 
 
Rubberring 1: voor bekers met een diameter van 60-97mm 
(Bekerinhoud 100-400ml) 
Rubberring 2: voor bekers met een diameter van  89-93mm 
(Bekerinhoud 400-623ml) 
 
Capaciteit ca. 100 bekers 
Afmeting  L=610 x Ø 102 mm 
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OPTIFRESH (BEAN) NG - ACCESSOIRES

Waterpomp Flojet stand-alone  93500  270,- 
Geschikt voor OPTIFRESH (BEAN) NG 1 tot en met 4. 
Incl. 6m aansluitslang (naar behoefte in te korten), voorzien van 
droogloopbeveiliging d.m.v. vlottermechanisme.  
Aansluitwaarde :  230V / 50-60Hz / 60W 
Doorloopsnelheid : 3,6 Ltr. / min. 
Waterdichtheid : IPX4 
Wateraansluiting : 3/4” 
 
 

Waterfles stand-alone 01013 20,- 
Waterfles geschikt voor waterpomp (93500), 18 liter. 
Geschikt voor OPTIFRESH (BEAN) NG 1 tot en met 4. 
 
 
 
 
 

RVS Thermoskan 1,0 ltr.  08436 27,- 
Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep. 
 
 
 
 
 

Koppenwarmer KKWn  70037 555,- 
De koppenwarmer is vervaardigd uit RVS 18/9 en is standaard 
uitgerust met schotelhouder.   
 
Aansluitwaarde 1N~230V/350W/50-60Hz.   
Afmetingen B=300, D=430, H=585 (zonder kopjes) 
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OPTIVEND  CHOCO

OPTIVEND CHOCO  10450 960,- 
Halfautomaat voor de bereiding van warme chocolade. 
Uitvoering met één canister t.b.v. choco instant ingrediënten. 
Vijf druktoetsen vrij instelbaar. 

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie. Element 3200 W, inclusief droogkookbeveiliging. 
RVS-boiler met een inhoud van 2,5 liter, temperatuur is instelbaar van 
70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit 18/9), stijlvol bedieningspaneel 
en multifunctioneel display. Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 226x490x580 mm 
Aftaphoogte : 118 mm 
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml.
Canisterinhoud : 1 x 5,1 liter (Cacao: 3400 gr / ca. 170 koppen à 120ml.) 
Boilerinhoud : 2,5 liter
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
2 Recept voorgeprogrammeerd : 

Chocolade Chocolade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor accessoires zie pag. 25 - 27
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OPTIVEND 1 / OPTIVEND 1TS

19

Omschrijving

OPTIVEND 1  10455 985,- 
Halfautomaat voor de bereiding van warme dranken of soep. 
Uitvoering met één canister t.b.v. instant ingrediënten. 
Vijf druktoetsen vrij instelbaar. 

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 2,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit18/9), 
stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 226x490x580 mm 
Aftaphoogte : 118 mm
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml. 
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 liter (koffie: 1200 gr / ca. 860 koppen à 120ml.) 
Boilerinhoud : 2,5 liter 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
4 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie zwart Dubbele Espresso Thee
Koffie crème Chocolade Soep
Espresso Decafé
Heet water Warme melk

 

OPTIVEND 1TS  10480 1.295,- 
Halfautomaat voor de bereiding van koffie. Geschikt voor koppen 
en thermoskannen. Uitvoering met één canister t.b.v. instant 
ingrediënt koffie. Tien druktoetsen vrij instelbaar. 

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit18/9), 
stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x697 mm 
Aftaphoogte : 115 mm (kop) 
 235 mm (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen a 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop a 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 liter (koffie: 1200 gr / ca. 860 koppen à 120ml.) 
Boilerinhoud : 5,5 liter 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ”  
 
8 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie zwart Koffie  Dubbele Espresso Thee
Koffie crème Koffie  Chocolade Soep
Espresso Heet water  Warme melk Heet water 
Heet water Heet water  
 
 
 
 
 
Voor accessoires zie pag. 25 - 27
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OPTIVEND  1TL  10475 1.430,- 
Halfautomaat voor de bereiding van koffie. Geschikt voor koppen 
en thermoskannen (extra hoog). Uitvoering met één canister t.b.v. 
instant ingrediënt koffie. Tien druktoetsen vrij instelbaar.

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit 
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x816 mm 
Aftaphoogte : 115 mm (kop) 
 355 mm (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen a 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop a 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 liter (koffie: 1200 gr / ca. 860 koppen à 120ml.)

Boilerinhoud : 5,5 liter 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
8 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie zwart Koffie  Dubbele Espresso Thee
Koffie crème Koffie  Chocolade Soep
Espresso Heet water  Warme melk Heet water 
Heet water Heet water  
 
 

OPTIVEND  2  10460 1.185,- 
Halfautomaat voor de bereiding van warme dranken of soep. 
Uitvoering met twee canisters t.b.v. instant ingrediënten. 
Vijf druktoetsen vrij instelbaar.  

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 2,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit 
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 226x490x580 mm 
Aftaphoogte : 118 mm
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml. 
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 2 x 2,3 liter (koffie: 500 gr / ca. 360 koppen à 120ml.) 
   (Cacao: 1600 gr / ca. 80 koppen à 120ml.)  
Boilerinhoud : 2,5 liter
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
5 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie crème koffie au lait / melk Thee
Espresso Koffie suiker Warme melk
Chocolade Dubbele Espresso Soep
Koffie Choc Cappuccino
Heet water Espresso Choc

Decafé
 
 
Voor accessoires zie pag. 25 - 27

OPTIVEND 1TL / OPTIVEND  2
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Omschrijving

OPTIVEND  HS (High Speed)  10482 2.095,- 
Halfautomaat voor de bereiding van koffie op hoge snelheid. 
Geschikt voor thermoskannen en koppen. 
Uitvoering met twee canisters t.b.v. instant ingrediënt koffie. 
Tien druktoetsen vrij instelbaar. 

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 9600 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit 
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x697 mm 
Aftaphoogte : 115 mm (kop) 
 235 mm (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 900 koppen a 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5 sec. per kop a 120 ml.
Uurcapaciteit heet water : ca. 110 liter 
Canisterinhoud : 2 x 5,1 liter (koffie: 1200 gr / ca. 860 koppen à 120ml.) 
Boilerinhoud : 5,5 liter 
Aansluitwaarde :  3N~380-415V / 50-60Hz / 9675W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
8 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar :

Koffie zwart Koffie  Dubbele Espresso
Koffie crème Koffie  Decafé
Espresso Heet water  Heet water 
Heet water Heet water  

OPTIVEND  HS DUO   10483 2.250,- 
Halfautomaat voor de bereiding van koffie op hoge snelheid. 
Geschikt voor het gelijktijdig vullen van 1 of 2  koppen /thermoskannen. 
Uitvoering met twee canisters t.b.v. instant ingrediënt koffie. 
Tien druktoetsen vrij instelbaar. 

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 9600 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit 
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x697 mm 
Aftaphoogte : 115 mm (kop) 
 235 mm (thermoskan)
Uitgiftesnelheid : 1 kop à 120 ml. / ca. 8 sec.  
 2 koppen à 120 ml. / ca. 12 sec. 
 1 kan à 1500 ml. / ca. 80 sec. 
 2 Kannen à 1500 ml. / ca. 102 sec.
Canisterinhoud : 2 x 5,1 liter (koffie: 1200 gr / ca. 860 koppen à 120ml.) 
Boilerinhoud : 5,5 liter 
Aansluitwaarde :  3N~380-415V / 50-60Hz / 9675W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
10 Recepten voorgeprogrammeerd : 

Dubbele uitgave
Koffie    Koffie  
Koffie  Koffie 
Heet water    Heet water  
Koffie   Koffie  
Heet water   Heet water  
 
Voor accessoires zie pag. 25 - 27

OPTIVEND HS (High Speed) / OPTIVEND HS DUO



22

Omschrijving Art. Nr. Eur

OPTIVEND  3  10465 1.565,- 
Halfautomaat voor de bereiding van warme dranken of soep. 
Uitvoering met drie canisters t.b.v. instant ingrediënten.  
Tien druktoetsen vrij instelbaar.  

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit 
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x580 mm 
Aftaphoogte : 118 mm
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml. 
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 liter, 2 x 2,3 liter 
Boilerinhoud : 5,5 liter 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ”  
 
8 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie zwart Koffie Choc koffie au lait / melk Warme melk
Koffie crème Cappuccino Koffie suiker Thee
Espresso Wiener Melange Dubbele Espresso Soep
Chocolade Heet water Espresso Choc

Decafé
Latte Macchiato 

OPTIVEND 3 met koud water 10466. Alleen in combinatie met onderkast 65015; zie pag 25
 

OPTIVEND  3TS  10490 1.840,- 
Halfautomaat voor de bereiding van warme dranken of soep. 
Geschikt voor koppen en thermoskannen. 
Uitvoering met drie canisters t.b.v. instant ingrediënten.  
Tien druktoetsen vrij instelbaar.  

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit  
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x697 mm 
Aftaphoogte : 115 mm (kop) 
 235 mm (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml. 
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 1 x 5,1 liter, 2 x 2,3 liter 
Boilerinhoud : 5,5 liter
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
9 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie crème Wiener Melange koffie au lait / melk Warme melk
Espresso Heet water Koffie suiker Thee
Chocolade Heet water  Dubbele Espresso Soep
Koffie Choc Koffie  Espresso Choc Heet water  
Cappuccino Decafé Heet water  

Latte Macchiato
OPTIVEND 3TS met koud water 10491. Alleen in combinatie met onderkast 65015; zie pag 25
 
Voor accessoires zie pag. 25 - 27

OPTIVEND 3 / OPTIVEND 3TS
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Omschrijving

OPTIVEND  4  10470 1.780,- 
Halfautomaat voor de bereiding van warme dranken of soep. 
Uitvoering met vier canisters t.b.v. instant ingrediënten. 
Tien druktoetsen vrij instelbaar .  

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element 3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit  
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x580 mm 
Aftaphoogte : 118 mm
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml. 
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 4 x 2,3 liter 
Boilerinhoud : 5,5 liter 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ”   
 
10 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie crème Chocolade Dubbele Espresso Warme melk
koffie au lait / melk Koffie Choc Decafé Thee
Koffie suiker Cappuccino Cappuccino suiker Soep
Koffie melk en suiker Wiener Melange Espresso Choc
Espresso Heet water Espresso suiker

Latte Macchiato
OPTIVEND 4 met koud water 10471. Alleen in combinatie met onderkast 65015; zie pag 25

 

OPTIVEND  4TS  10495 2.045,- 
Halfautomaat voor de bereiding van warme dranken of soep. 
Geschikt voor koppen en thermoskannen. 
Uitvoering met vier canisters t.b.v. instant ingrediënten. 
Tien druktoetsen vrij instelbaar .  

Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma, verbruiksregistratie, 
ontkalkingindicatie en heetwaterafgifte. Element  3200 W, inclusief  
droogkookbeveiliging. RVS-boiler met een inhoud van 5,5 liter, 
temperatuur instelbaar van 70 ºC tot 97 ºC. RVS-behuizing (kwaliteit  
18/9), stijlvol bedieningspaneel en multifunctioneel display. 
Onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk. 
  
Afmetingen BxDxH : 389x515x697 mm 
Aftaphoogte : 115 mm (kop) 
 235 mm (thermoskan)
Uurcapaciteit : ca. 360 koppen à 120 ml.
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml. 
Uurcapaciteit heet water : ca. 40 liter 
Canisterinhoud : 4 x 2,3 liter
Boilerinhoud : 5,5 liter
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50-60Hz / 3275W 
Wateraansluiting : 3/4 ” 
 
10 Recepten voorgeprogrammeerd : Instelbaar (afhankelijk van gekozen 

ingrediënten) :
Koffie crème Koffie Choc Dubbele Espresso Wiener Melange
koffie au lait / melk Cappuccino Decafé Warme melk
Koffie suiker Heet water Cappuccino suiker Thee
Koffie melk en suiker Heet water  Espresso Choc Soep
Chocolade Koffie  Espresso Heet water  

Latte Macchiato Heet water  
OPTIVEND 4TS met koud water 10496. Alleen in combinatie met onderkast 65015; zie pag 25
 
Voor accessoires zie pag. 25 - 27

OPTIVEND 4 / OPTIVEND 4TS
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Krachtstroomuitvoering OPTIVEND  99861 322,- 
Geschikt  voor de OPTIVEND 1TS/TL, 3(TS) en 4(TS). 
 
Aansluitwaarde :  2N~380-415V / 50-60Hz / 6475W 
Uurcapaciteit : ca. 665 koppen à 120 ml. 
Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml. 
Uurcapaciteit heet water : ca. 80 liter 
 
 
 
 

Muntmechanisme *   99860 489,- 
Geschikt voor koffiemuntjes, Euro’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntwisselaar (nri) *   99866 1.103,- 
Geschikt voor Euro’s en koffiemuntjes. 
(bij koffiemuntjes wisselt de muntwisselaar niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Token voor muntmechanisme / wisselaar  03344 1,- 
 
 
 
 

Sleutelschakelaar   99863 125,- 
Voor uitgifte van kannen. 
Geschikt voor OPTIVEND 1TS, 3TS, 4TS, HS en 1TL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bij OPTIVEND TL en TS modellen adviseren wij een sleutelschakelaar.

OPTIVEND - FABRIEKSOPTIES
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Waterfilters 
Voor een langere levensduur en minder onderhoud adviseren 
wij het gebruik van een waterfilter voor uw OPTIVEND automaat. 
 

  
Voor de verschillende waterfilters zie pag. 30.

 
 
 
 

Onderkast  65055 515,- 
MDF onderkast voorzien van 1 lade en 1 legplank en afsluitbare deur. 
Afm. (bxdxh): ca. 382x568x944 mm. Bovenblad apart bestellen. 
 
 
 
Onderkast Hot & Cold  65015 1.340,- 
MDF onderkast voorzien van koelunit t.b.v. uitgifte van gekoeld water  
uit de automaat. Incl.1 lade en afsluitbare deur.  
Afm. (bxdxh): ca. 382x568x944 mm. Bovenblad apart bestellen. 
Let op! Alleen te gebruiken in combinatie met OPTIVEND Hot & Cold 
 
 
Vakverdeling lade onderkast  65033 21,- 
RVS vakverdeling voor lade in onderkast 65055 
  

Bovenblad 03315 49,-
Tableau voor onderkast.
Afm. (bxdxh): ca. 422x606x18 mm. 
 
 

Bovenblad 03316 70,-
Tableau voor onderkast, voor het vergroten van de
werkruimte rechts te plaatsen.
Afm. (bxdxh): ca. 700x606x18 mm.
 
 

Bekerdispenser  09278 85,- 
Roestvrijstalen houder met ingenieus doseersysteem. Geschikt voor montage 
aan de wand. Ideaal bij koffieautomaat of waterkoeler. Bij ieder bekerdispenser  
bevinden zich 2 rubberringen. 
 
Rubberring 1: voor bekers met een diameter van 60-97mm 
(Bekerinhoud 100-400ml) 
Rubberring 2: voor bekers met een diameter van  89-93mm 
(Bekerinhoud 400-623ml) 
 
Capaciteit ca. 100 bekers 
Afmeting  L=610 x Ø 102 mm

OPTIVEND - ACCESSOIRES
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Waterpomp Flojet stand-alone  93500           270,-
Geschikt voor OPTIVEND CHOCO, OPTIVEND 1 tot en met 4.
Incl. 6m aansluitslang (naar behoefte in te korten), voorzien van 
droogloopbeveiliging d.m.v. vlottermechanisme. 
Aansluitwaarde :  230V / 50-60Hz / 60W 
Doorloopsnelheid : 3,6 Ltr. / min. 
Waterdichtheid : IPX4
Wateraansluiting : 3/4” 
 
 
 

Waterfles stand-alone 01013 20,- 
Waterfles geschikt voor waterpomp (93500), 18 Liter. 
Geschikt voor OPTIVEND CHOCO, OPTIVEND 1 tot en met 4. 
 
 
 
 
 
 

Vervangingsset mixerbekers OPTIVEND 1, 2 en CHOCO 11827  21,- 
Vervangingsset voor het uitwisselen van de te reinigen mixerbeker. 
Set voor 1 mixerbeker, vaatwasmachine bestendig.
 

Vervangingsset mixerbekers OPTIVEND 3, 4, 3TS, 4TS, HS 11828 39,- 
Set voor 2 mixerbekers (3/4 canisters), vaatwasmachine bestendig.
 
 
Vervangingsset mixerbekers OPTIVEND 1TS, 1TL 11829 21,- 
Set voor 1 mixerbeker, vaatwasmachine bestendig. 
 
 
Vervangingsset mixerbekers OPTIVEND HS DUO 11833 42,- 
Set voor 2 mixerbekers (2 canisters), vaatwasmachine bestendig.

RVS Thermoskan 1,0 ltr.   08436 27,- 
Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep. 
Geschikt voor OPTIVEND 1TS, 3TS en 4TS en HS. 
 
 
RVS Thermoskan 1,5 ltr.   08419 31,- 
Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep. 
Geschikt voor OPTIVEND 1TS, 3TS en 4TS en HS. 
 
 
RVS Thermoskan 2,0 ltr.   08420 34,- 
Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep. 
Geschikt voor OPTIVEND 1TS, 3TS en 4TS en HS. 
 

OPTIVEND - ACCESSOIRES
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Thermoskan 1,85 ltr.   08304 48,- 
Geschikt voor OPTIVEND 1TL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompthermoskan 2,1 ltr.    10419 73,- 
Met roestvrijstalen binnenfles. 
Geschikt voor OPTIVEND 1TL.   
 
 
 
 
 
 

Pompthermoskan 2,1 ltr.    10420 73,- 
Met glazen binnenfles 
Geschikt voor OPTIVEND 1TL. 
 
 
 
 
 
 
 

Thermos container 2,4 ltr.    50241 210,- 
Met aftapkraan, vuldeksel, peilglas, handgreep en rvs romp. 
Bovendien bevindt zich achter het peilglasbeschermkapje een 
extra peilglas met reinigingsborsteltjes. Geschikt voor OPTIVEND 1TL. 
(lekbak verwijderen). 
 
 
 
 
 

Ontkalkingsmiddel 
per bus (1 kg)   00009 13,- 
per doos (10 bussen van 1 kg)   49011 107,- 
per doos (48 zakjes à 50 gram)   49007 40,- 
 

OPTIVEND - ACCESSOIRES
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OPTICOOL

OPTICOOL  10445 1.040,-  
Watercooler voor koel,vers en zuiver water. Temperatuur instelbaar van 
2 tot 12 graden, eenvoudige dosering door middel van push and hold 
systeem. 
 
De OPTICOOL is compact van formaat en overal inzetbaar. Na installatie 
direct bruikbaar dankzij plug and play instelling. De OPTICOOL is voorzien 
van een direct koelsysteem en voorzien van vaste wateraansluiting. 
De automaat is vervaardigd uit hoogwaardig RVS en voorzien van stijlvol 
 display. Zeer gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm.  
 
  
Afmetingen BxDxH : 226x490x580 mm 
Aftaphoogte : 118 mm
Uurcapaciteit gekoeld water: ca. 10 liter (ca. 80 glazen à 120 ml.).
Uitgiftesnelheid : ca. 2,5 sec. per glas à 120 ml. 
Opstarttijd : ca. 9 min. 
Temperatuur instelbaar : 2°C - 12°C 
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50Hz / 225W 
Wateraansluiting : 3/4 ”  
 
 
 
 
 
 
 

OPTICOOL TS  10440 1.040,-  
Geschikt voor het aftappen in kannen en kopjes. 
 
Watercooler voor koel,vers en zuiver water. Temperatuur instelbaar van 
2 tot 12 graden, eenvoudige dosering door middel van push and hold 
systeem. 
 
De OPTICOOL is compact van formaat en overal inzetbaar. Na installatie 
direct bruikbaar dankzij plug and play instelling. De OPTICOOL is voorzien 
van een direct koelsysteem en voorzien van vaste wateraansluiting. 
De automaat is vervaardigd uit hoogwaardig RVS en voorzien van stijlvol 
 display. Zeer gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm.  
 
  
Afmetingen BxDxH : 226x490x580 mm 
Aftaphoogte : 267 mm
Uurcapaciteit gekoeld water: ca. 10 liter (ca. 80 glazen à 120 ml.).
Uitgiftesnelheid : ca. 2,5 sec. per glas à 120 ml. 
Opstarttijd : ca. 9 min. 
Temperatuur instelbaar : 2°C - 12°C
Aansluitwaarde :  1N~230V / 50Hz / 225W 
Wateraansluiting : 3/4 ”  

 

28



29

Omschrijving Art. Nr. Eur

OPTICOOL - WATERFILTERS

Filter systeem AC Everpure compleet  99015 114,- 
Waterfilter compleet voor smaak optimalisatie, bestaande uit 
filter systeem AC Everpure (art.nr. 08434) en aansluitset (art.nr. 99016) 
Capaciteit: ca. 2.840 liter / 23.600 kopjes à 120 ml.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filter systeem AC Everpure  08434 62,- 
Waterfilter voor smaak optimalisatie, bestaande uit filterpatroon 
AC Everpure (art.nr. 08435) en filterkop. 
Capaciteit: ca. 2.840 liter / 23.600 kopjes à 120 ml.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Filterpatroon AC Everpure 08435 37,- 
Hygiënisch snelwisselpatroon, eenvoudig te vervangen. 
Capaciteit: ca. 2.840 liter / 23.600 kopjes à 120 ml.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aansluitset 99016 52,- 
Aansluitset bestaande uit aansluitslangen en ophangbeugel ten behoeve 
van filtersysteem  AC Everpure  
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WATERFILTERS

Filtersysteem Brita Purity C150 99671 218,- 
Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit filterpatroon Purity C150, 
filterkop, drukbehuizing, ophangbeugel en gewapende drukslangen. 
Capaciteit; ca. 21.100 kopjes à 120 ml. (2.408 Ltr.). bij 10°kH. 
 
Filtersysteem Brita Purity C300 99672 270,- 
Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit filterpatroon Purity C300, 
filterkop, drukbehuizing, ophangbeugel en gewapende drukslangen. 
Capaciteit; ca. 33.300 kopjes à 120 ml. ( 4.000 Ltr.) bij 10°kH. 
 
Filtersysteem Brita Purity C500 1000293 339,- 
Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit filterpatroon Purity C500, 
filterkop, drukbehuizing, ophangbeugel en gewapende drukslangen. 
Capaciteit; ca. 56.600 kopjes à 120 ml. (6.800 Ltr.) bij 10°kH. 
 
Filtersysteem Brita Purity C1100 1003067 410,- 
Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit filterpatroon Purity C1100, 
filterkop, drukbehuizing, ophangbeugel en gewapende drukslangen. 
Capaciteit; ca. 95.800 kopjes à 120 ml. (11.500 Ltr.) bij 10°kH. 
 
 
 

Filterpatroon Brita Purity C150  07982 89,- 
Combinatiefilter actiefkoolstof + ionenwisselaar. 
Eenvoudig te vervangen, speciaal voor professionele drankenautomaten. 
Capaciteit; ca. 21.100 kopjes à 120 ml. (2.408 Ltr.). bij 10°kH. 
 
Filterpatroon Brita Purity C300  07983 131,- 
Combinatiefilter actiefkoolstof + ionenwisselaar. 
Eenvoudig te vervangen, speciaal voor professionele drankenautomaten. 
Capaciteit; ca. 33.300 kopjes à 120 ml. ( 4.000 Ltr.) bij 10°kH. 
 
Filterpatroon Brita Purity C500  1000292 208,- 
Combinatiefilter actiefkoolstof + ionenwisselaar. 
Eenvoudig te vervangen, speciaal voor professionele drankenautomaten. 
Capaciteit; ca. 56.600 kopjes à 120 ml. (6.800 Ltr.) bij 10°kH. 
 
Filterpatroon Brita Purity C1100 1003066 289,- 
Combinatiefilter actiefkoolstof + ionenwisselaar. 
Eenvoudig te vervangen, speciaal voor professionele drankenautomaten. 
Capaciteit; ca. 95.800 kopjes à 120 ml. (11.500 Ltr.) bij 10°kH. 
 
 
 

Filterpatroon Brita AquaQuell 1,5 07996 73,- 
Combinatiefilter actiefkoolstof + ionenwisselaar. 
Eenvoudig te vervangen, speciaal voor professionele drankenautomaten. 
Capaciteit; ca. 12.500 kopjes à 120 ml. (1.500 Ltr.) bij 10°kH. 
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WATERFILTERS

Filtersysteem Brita AquaQuell Purity 450 1002314 709,- 
Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit cartridge Purity 450, 
aansluitkop inclusief meeteenheid en drukbehuizing. 
Capaciteit; ca.35.000 kopjes à 120 ml. (4.217 Ltr.) bij 10°kH. 
Excl. : Aansluitslangen
 
 
Filtersysteem Brita AquaQuell Purity 600 1002315 923,- 
Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit cartridge Purity 600, 
aansluitkop inclusief meeteenheid en drukbehuizing. 
Capaciteit; ca. 60.000 kopjes à 120 ml. (7.207 Ltr.) bij 10°kH. 
Excl. : Aansluitslangen

 
 
Filtersysteem Brita AquaQuell Purity 1200 1002316 1.127,- 
Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit cartridge Purity 1200, 
aansluitkop inclusief meeteenheid en drukbehuizing. 
Capaciteit; ca. 110.000 kopjes à 120 ml. (13.187 Ltr.) bij 10°kH. 
Excl. : Aansluitslangen 
 
 
 

Cartridge Brita AquaQuell Purity 450 07991 125,- 
Capaciteit; ca.35.000 kopjes à 120 ml. (4.217 Ltr.) bij 10°kH 
 
 
Cartridge Brita AquaQuell Purity 600 07992 164,- 
Capaciteit; ca. 60.000 kopjes à 120 ml. (7.207 Ltr.) bij 10°kH. 
 
 
Cartridge Brita AquaQuell Purity 1200 07993 202,- 
Capaciteit; ca. 110.000 kopjes à 120 ml. (13.187 Ltr.) bij 10°kH. 
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MATEN EN GEWICHTEN APPARATUUR

OPTIBEAN 2 402 x 564 x 790  38

OPTIBEAN 2 XL 402 x 564 x 790  38

OPTIBEAN 3 402 x 564 x 790  38

OPTIBEAN 3 XL 402 x 564 x 790  38

OPTIFRESH 1 NG 403 x 573 x 773  35

OPTIFRESH 2 NG 403 x 573 x 773  35

OPTIFRESH 3 NG 403 x 573 x 773  35

OPTIFRESH 4 NG 403 x 573 x 773  38

OPTIFRESH BEAN 1 NG 403 x 573 x 864   38

OPTIFRESH BEAN 2 NG 403 x 573 x 864  38

OPTIFRESH BEAN 3 NG 403 x 573 x 864   38

OPTIFRESH BEAN 4 NG 403 x 573 x 864   38

OPTIVEND CHOCO  226 x 490 x 580  15

OPTIVEND  1  226 x 490 x 580  15

OPTIVEND  1TS  389 x 515 x 697  24

OPTIVEND  1TL  389 x 515 x 816  24

OPTIVEND  2  226 x 490 x 580  15

OPTIVEND  HS  389 x 515 x 697  27

OPTIVEND  HS DUO 389 x 515 x 697  28

OPTIVEND  3  389 x 515 x 580  21

OPTIVEND  3TS  389 x 515 x 697  23

OPTIVEND  4 389 x 515 x 580  21

OPTIVEND  4TS  389 x 515 x 697  24

OPTICOOL  226 x 490 x 580  24

OPTICOOL  TS  226 x 490 x 580  24

KKWn  300  x 430 x 545  7

    Ø Machine
Omschrijving B D H Doorsnede/ gewicht 
  ( mm )  ( mm ) ( kg )

Maten en gewichten zonder verpakking
* In hoogte verstelbaar minimale hoogte / maximale hoogte
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ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ANIMO B.V.

1. Algemeen:
 In het onderstaande zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden opgenomen 

van Animo B.V., hierna te noemen “verkoper”. De afnemer, de koper, wordt hieronder 
steeds aangeduid als “koper”.

2. Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeen-

komsten van verkoper.
2.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en over-

eenkomsten van verkoper. De inkoopvoorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van 
de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk door verkoper zijn 
aanvaard.

3. Aanbod en aanvaarding:
3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en ver-

koop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door verkoper de 
order schriftelijk is bevestigd of verkoper met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.2 Indien koper niet binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging protesteert tegen 
de inhoud hiervan, wordt koper geacht hiermee akkoord te gaan.

3.3 Afspraken die afwijken van bovenstaande leverings- en betalingsvoorwaarden 
gemaakt met/of gedaan door medewerkers van koper, zijn alleen dan bindend indien 
deze schriftelijk door verkopers directeur zijn bevestigd.

4. Leveringstijden:
 De opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet 
verkoper schriftelijk in gebreke worden gesteld.

5. Levering en risico:
5.1 De aflevering geschiedt aan huis/bedrijf van koper, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Orders boven EUR 300,- netto factuurwaarde exclusief B.T.W. worden franco geleverd; 

bij orders beneden EUR 300,- netto factuurwaarde exclusief B.T.W. zijn de kosten van 
vervoer voor rekening van koper. Voor snelgoed, expresse en postpakketzendingen 
wordt steeds een extra toeslag van EUR 15,- in rekening gebracht.

5.3 Het transport van de zaken geschiedt in beginsel voor risico van verkoper. De aan-
sprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding welke de 
desbetreffende transportassuradeuren aan verkoper verstrekken.

5.4 Als leveringstijdstip geldt het moment waarop de zaken worden uitgeladen/gelost (de 
feitelijke overdracht). Het risico van de zaken gaat dan over op koper.

6. Aanvaarding:
6.1 Koper is verplicht de bestelde zaken te allen tijde af te nemen terwijl bij weigering het 

risico en de kosten van retourvracht, opslag en/of andere noodzakelijke kosten voor 
rekening van koper zijn.

6.2 Verkoper kan nadat koper de zaken eenmaal heeft geweigerd, alvorens tot een tweede 
levering over te gaan van koper verlangen dat de koopsom met alle daarbij komende 
verschuldigde kosten, daaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke incas-
sokosten, worden betaald.

6.3 Indien verkoper door omstandigheden beschreven in dit artikel, tot een tweede levering 
overgaat, geschiedt het transport van de zaken voor rekening en risico van koper.

7. Overmacht:
7.1 Onvoorziene omstandigheden die levering of tijdige levering van de zaken redelijker-

wijs belemmeren, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, dan wel de leveringstermijn naar omstandigheden te verlengen met een 
maximum van 6 maanden onverminderd het recht op ontbinding als bovenbedoeld op 
een later tijdstip gedurende deze termijn. Koper heeft in geval van overmacht geen 
recht op schadevergoeding en/of ontbinding.

7.2 Onder onvoorziene omstandigheden als bedoeld onder 7.1 worden onder andere 
begrepen:

a. oorlog of oproer;
b. niet (tijdige), dan wel niet deugdelijke ontvangst van onderdelen of zaken van verko-

pers leveranciers;
c. brand;
d. machinedefect;
e. staking;
 en voorts alle omstandigheden buiten schuld van verkoper, die levering of tijdige leve-

ring van de zaken redelijkerwijs belemmeren.
8. Prijzen:
8.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en verwijderingsbijdrage waar van toepassing. 

Niet begrepen in de prijzen zijn de kosten van plaatsing en installatie van de zaken en 
de kosten van vervoer als bedoeld in artikel 5.2 van deze voorwaarden.

8.2 De door verkoper gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend. Van prijzen in verkopers prijs-
courant kan zonder kennisgeving vooraf door verkoper worden afgeweken.

9. Klachten:
9.1 Koper is verplicht indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoor-

den, verkoper hiervan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk op de 
hoogte te stellen, een en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond 
der klachten en de artikelnummers van de desbetreffende machines/onderdelen. Na 
het verstrijken van de termijn wordt koper geacht de geleverde zaken te hebben geac-
cepteerd en goedgekeurd.

9.2 Indien de geleverde zaken door verkoper worden teruggenomen, worden administra-
tie- en behandelingskosten in rekening gebracht, welke kosten gefixeerd zijn op 10% 
van de netto factuurwaarde met een minimum van EUR 15,-. Indien koper de koopprijs 
reeds heeft voldaan, zullen bovengenoemde administratie- en behandelingskosten 
met de koopprijs worden verrekend.

9.3 Retournering van geleverde zaken, om welke reden dan ook, kan slechts franco plaats-
vinden indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd zijn en verkoper door het toeken-
nen van een “Retour Met Autorisatienummer” uitdrukkelijk heeft ingestemd met retour-
nering van de zaken.

9.4 Zaken die in strijd met het in artikel 9.3 bepaalde of zonder vermelding van het “Retour 
Met Autorisatienummer” aan verkoper worden geretourneerd, zullen worden gewei-
gerd en op kosten van koper terug worden gezonden.

9.5 Het in dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten van de koper ingevolge de 
wet in geen geval van verborgen gebreken aan de geleverde zaken. Koper is verplicht 
verborgen gebreken zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat 
deze hem bekend zijn geworden, schriftelijk bij verkoper te melden.

10. Garantie:
10.1 Verkoper geeft gedurende 24 maanden na datum levering garantie op elektrische en 

mechanische onderdelen op eindapparatuur geproduceerd onder het label Animo. 
Voor alle overige onderdelen en artikelen niet door Animo geproduceerd zoals onder 
meer percolatoren en waterfilters geldt een garantietermijn van 12 maanden na leve-
ring. Defecten die voortvloeien uit normale slijtage van onderdelen, onoordeelkundig 
gebruik, verkalking of nalatig onderhoud vallen niet onder de garantie. Garantie geldt 
ook niet voor glazen binnenflessen, peilglazen en glazen kannen.

10.2 De aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de kosteloze leve-
ring van de te repareren onderdelen. Garantie op de verrichte werkzaamheden als 
gevolg van reparatie is drie maanden na datum van aflevering. Kosten van (de-)mon-
tage, arbeidsloon en voorrijkosten worden na deze drie maanden altijd in rekening 
gebracht.

10.3 Defecte onderdelen worden door koper onder vermelding van het “Retour Met Autori-
satienummer”, als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden, en het type en serienum-
mer van de machine franco aan verkoper geretourneerd.

10.4 Bovengenoemde garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens 
verkoper heeft voldaan.

11. Aansprakelijkheid:
11.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig leveren van 

zaken voor zover dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in 
artikel 7 van deze voorwaarden.

11.2 Verkoper is niet aansprakelijk, ook niet op grond van bovengenoemde garantie, voor 
schade die het gevolg is van:

a. verkeerde opslag of behandeling van de geleverde zaken door koper;
b. ondeskundig en/of verkeerd gebruik van de geleverde zaken door koper of andere 

gebruikers;
c. verwaarlozing van het onderhoud van de geleverde zaken door kopers of andere 

gebruikers;
d. reparaties, vervangingen of veranderingen welke zijn verricht door andere dan door 

verkoper daartoe gemachtigde personen, tenzij verkoper daarin vooraf heeft toege-
stemd;

e. het onoordeelkundig, dan wel niet overeenkomstig de door verkoper bijgeleverde voor-
schriften installeren van de zaken.

11.3 Indien verkoper ondanks het bovenstaande aansprakelijk is voor (de gevolgen van) het 
niet, niet tijdig of niet juist leveren, is hij slechts gehouden tot vergoeding van de schade 
die het directe gevolg is van zijn tekortkoming. Verkoper is in ieder geval niet verplicht 
tot vergoeding van gevolgschade, daaronder begrepen onder andere bedrijfs- en ver-
volgschade, indirecte schade en schade wegens gederfde winst.

11.4 Verkopers verplichting tot schadevergoeding kan de factuurwaarde van de geleverde 
zaken nimmer te boven gaan.

12. Betaling:
12.1 Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de zaken. Onder contante beta-

ling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ver-
koper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhan-
diging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.

12.2 Indien partijen hebben afgezien van contante betaling, dient betaling te geschieden 
binnen 30 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale 
termijn. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum mag koper een korting van 2% 
op het netto factuurbedrag toepassen.

12.3 Indien koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt 
is koper vanaf de vervaldatum aan verkoper een rente verschuldigd over alle te late 
betalingen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een 
volledige maand. Tevens komen ten laste van koper alle kosten zoals incassokos-
ten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ontstaan door niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomen door koper van zijn verplichtingen. Voorts is verkoper gerechtigd 
bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling bij volgende afleveringen contante betaling 
van koper te vorderen.

12.4 Koper kan ter zake van de betaling nooit een beroep doen op schuldvergelijking.
13. Eigendomsvoorbehoud:
 De eigendom van alle door verkoper aan koper verkochte zaken blijft bij verkoper 

zolang koper de vorderingen van verkoper uit hoofde van deze of soortgelijke overeen-
komsten niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van verkoper wegens 
tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waar-
onder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten. Koper stelt verkoper op 
eerste verzoek in de gelegenheid de door verkoper geleverde zaken bij koper terug te 
halen.

14. Geschillen:
14.1 Op alle overeenkomsten van verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen zullen worden berecht door de rechter van de plaats van verkopers keuze.
15. Depot:
 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 

Meppel nummer 04016432.
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