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EEN LEKKER KOPJE KOFFIE IS EEN BRON VAN INSPIRATIE. VEEL MENSEN KOMEN PAS ECHT IN BEWEGING NA HUN 

EERSTE KOP KOFFIE. DE BLIK WORDT WEER HELDER. MEN KRIJGT DE SMAAK WEER TE PAKKEN. GEEN WONDER DAT 

IEDEREEN VAN DE BESTE KOFFIE WIL GENIETEN. ANIMO BIEDT DAN ZEKERHEID, KWALITEIT EN KEUZE UIT DIVERSE 

KOFFIESPECIALITEITEN.

Animo OptiFresh voor heerlijke filterkoffie

De OptiFresh is een Fresh Brew automaat 
die met één druk op de knop een heerlijke 
kop verse filterkoffie zet. De automaat is 
eenvoudig te bedienen en is stijlvol 
vormgegeven. Door zijn strakke lijnen 
en de toepassing van hoogwaardige 
materialen past de OptiFresh in elke 
werkomgeving. In kantoren, winkels, 
showrooms of vergaderzalen, de 

OptiFresh functioneert op iedere 
locatie. De automaat beantwoordt aan 
de hoge eisen die aan koffie worden 
gesteld en combineert uitstekende 
resultaten met een uitgebalanceerde 
prijs/kwaliteitverhouding. Ideaal voor 
bedrijven die hoge eisen stellen aan 
smaak en gebruiksgemak en daarnaast 
op de kosten letten.

Koffievariaties

Koffiespecialiteiten zijn populairder dan 
ooit. Naast ‘gewone’ koffie biedt de 
OptiFresh daarom een breed scala aan 
koffievariëteiten. Een heerlijk sterke 
espresso, een cappuccino, maar ook 
Wiener Melange of koffie choc zijn met 
een OptiFresh zo gezet. Nagenoeg elke 
warme drank is snel en eenvoudig te 
bereiden. Met één druk op de knop kiest 

u een perfecte koffiespecialiteit. Maar 
ook warme chocolademelk of heet water 
voor thee zijn eenvoudig af te tappen. 
Voor heet water beschikt de OptiFresh 
over een aparte uitloop. Behalve een 
kopje koffie kan ook een kannetje koffie 
(1,5 liter) worden gezet. Door een speciale 
sleutelschakelaar is dit slechts een  
kwestie van even de sleutel omdraaien. 

ANIMO OPTIFRESH

Sterkteregeling

Om aan persoonlijke smaakwensen 
tegemoet te komen heeft de OptiFresh 
een sterkteregeling. Hiermee zijn de 
sterkte van de koffie en de hoeveelheid 

suiker en melk variabel instelbaar. Het 
genieten van koffie begint bij het instellen 
van de eigen smaak!

Voor elke behoefte de juiste automaat

De OptiFresh is leverbaar in vier uitvoe-
ringen, waarvan het verschil zit in het 
aantal canisters. Hoe meer canisters, 
hoe meer keuze in drankenvariaties.  
De gebruiker bepaalt zelf met welke 
ingrediënten de canisters worden 
gevuld. Afhankelijk van de locatie, de

gebruiksfrequentie en uw voorkeur voor 
bepaalde koffiespecialiteiten kiest u de 
automaat die het beste bij uw behoefte 
past. Er zijn drie smalle varianten (met 
één, twee en drie canisters) en één 
brede, met vier canisters. Daarnaast is 
er een speciale uitvoering voor Decafé.





ANIMO LEVERT VOLLEDIG VOORGEPROGRAMMEERDE AUTOMATEN. ZODRA DE AUTOMAAT

IS AANGESLOTEN KAN IN EEN HANDOMDRAAI EEN HEERLIJKE KOP KOFFIE WORDEN GEZET. 

PLUG AND PLAY OP HET HOOGSTE NIVEAU! HET BEDIENEN VAN DE OPTIFRESH IS BIJZONDER

EENVOUDIG. DANKZIJ HET DUIDELIJKE EN OVERZICHTELIJKE BEDIENINGSPANEEL IS DE

KEUZE VOOR UW KOFFIESPECIALITEIT ZO GEMAAKT.

Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

Geïntegreerde onderhoudsprogramma’s
en duidelijke toetssymbolen maken 
de OptiFresh gebruiksvriendelijk en
eenvoudig te onderhouden. De meldingen 
in het tekstdisplay leiden de gebrui-
ker op duidelijke wijze door de nodige 
procedures; de automaat is in een oog-
wenk weer bedrijfsklaar. Ook beschikt 
de OptiFresh over een ‘lekbak vol-’ en 
‘afvalbak volsignalering’, evenals een 
automatisch reinigingsprogramma en 
ontkalkingsindicatie. 
Aan de achterzijde van de deur zijn de 

onderhoudstoetsen zichtbaar, met een 
breed scala aan instelmogelijkheden.
Nieuwe recepten en instellingen zijn 
met een SD-kaartje te installeren of 
te kopiëren naar andere automaten. 
De operator kan zelf de standaardinstel-
lingen aanpassen. Bijvoorbeeld van de 
sterkte van de koffie. Elke automaat 
heeft een verbruiksregistratie en een  
tijdschakelaar, zodat buiten kantoor-
uren de automaat in een energiezuinige 
stand-by modus kan worden gezet.

Zetsysteem

Dat de OptiFresh van Animo een heerlijke 
kop verse filterkoffie zet is geen toeval. 
Het is namelijk niet alleen de koffie 
die de smaak bepaalt. Het zetsysteem 
van de OptiFresh is een techniek die 
er toe leidt dat de smaak van uw koffie 
optimaal is.
Het zetsysteem maakt gebruik van een 
permanentfilter in plaats van een papieren 

filter. Hierdoor is geen filterrol nodig 
die steeds aangevuld moet worden en 
raakt de afvalbak minder snel vol. De 
permanentfilter is bovendien eenvoudig 
te verwijderen en schoon te maken. Een 
moderne oplossing voor vers gezette 
filterkoffie!

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
EN TE BEDIENEN

De OptiFresh in het kort

• Elk kopje vers gezet met filterkoffie
• Geschikt voor kopjes en kannetjes

(1,5 liter) 
• Groot aantal drankenvariaties
• Voor elke behoefte de juiste automaat
• Plug & Play
• Eenvoudig te bedienen
• Reinigingsprogramma
• Verbruiksregistratie
•  Ontkalkingsindicatie
• Droogkookbeveiliging
• Behuizing en boiler van RVS
• Permanentfilter



Opties & Accessoires

OPTIES & ACCESSOIRES

OptiFresh automaat 
op bijpassende 

onderkast. Onderkast 
is voorzien van 1 lade, 
legplank en afsluitbare 

deur.

OptiFresh automaat 
op onderkast met 
doorvoerluik naar 

afvalbak.

OptiFresh automaat 
op onderkast met 

koelunit t.b.v. uitgifte 
van gekoeld water uit de 

automaat.

OptiFresh voor Decafé. 
De koffiecanister is 

vervangen door twee aparte 
canisters voor Fresh Brew 

koffie en Decafé. 

• Muntmechanisme 
geschikt voor Euro’s en 

koffiemuntjes. 
• Muntmechanisme met 

geldwisselaar (nri)

In geval van het  
ontbreken van een vaste 
wateraansluiting heeft 

Animo de Flojet waterpomp. 

Voor het ontkalken van  
automaten heeft Animo een 
speciaal ontkalkingsmiddel 

en koffieaanslagoplosmiddel.

Voor een betere smaak,  
langere levensduur en lagere 
onderhoudskosten adviseert 

Animo Brita waterfilters.

Animo biedt bij de OptiFresh automaten de volgende opties en accessoires aan:

Alle OptiFresh automaten zijn leverbaar met zijwanden in kleur naar keuze.



SPECIFICATIES

OPTIFRESH 1 2 3 4
Koffie

Koffie melk

Koffie suiker

Koffie melk & suiker

Espresso

Dubbele espresso

Chocolade

Koffie Choc

Cappuccino

Wiener Melange

Heet water

Koud water

Latte Macchiato

Cappuccino suiker

Espresso choc

Thee

Smaakvariaties

OPTIFRESH 1 2 3 4
Espresso suiker

Chocolade melk

Warme melk

Decafé

Decafé melk

Decafé suiker

Decafé melk & suiker

Decafé espresso

Decafé cappuccino

Decafé espresso suiker

Decafé cappuccino suiker

Decafé wiener melange

Koffie verkeerd

Koffie

Heet water

• Inhoud breed canister : 5,1 liter (koffie ca. 18oo gr./ cacao ca. 3400 gr.)
• Inhoud smal canister : 2,3 liter (topping ca. 1000 gr./ cacao ca. 1600 gr./ suiker ca. 1000 gr./ koffie ca. 700 gr.)
•  Afvalbak: 7,7 liter 

 

= standaard instelling af fabriek   =  instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)  = speciale uitvoering (uitsluitend op aanvraag)  = kannen vullen 

OPTIFRESH 1 2 3 4
Artikelnummer 10770 10775 10780 10785

Capaciteit koppen 120 ml. p/uur 125 125 125 125

Uitgifte snelheid kopje/sec. 29 29 29 29

Heet water p/uur (liter) 36 36 36 36

Boiler RVS 18/10 (liter) 3 3 3 3

Wateraansluiting 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Aansluitwaarde 1N~220-240V/
50-60Hz/3275W

1N~220-240V/
50-60Hz/3275W

1N~220-240V/
50-60Hz/3275W

1N~220-240V/
50-60Hz/3275W

Afmetingen (BxDxH) mm. 402 x 589 x 821 402 x 589 x 821 402 x 589 x 821 483 x 589 x 821

Aftaphoogte mm. 123/214 123/214 123/214 123/214

Technische gegevensT h i h

OptiFresh 1 OptiFresh 2 OptiFresh 3 OptiFresh 4

De smaakvariaties zijn afhankelijk van de ingrediënten die de gebruiker per canister kiest. Onderstaand de standaard configuratie 
van de verschillende OptiFresh modellen. Dankzij de flexibele besturing zijn de keuzemogelijkheden eenvoudig aan te passen.

Modelwijzigingen voorbehouden



INNOVATIE, TECHNIEK EN SUPERIEURE KWALITEIT ZIJN BIJ ANIMO 

SINDS 1950 DE UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN 

PRODUCTIE VAN HOOGWAARDIGE DRANKENSYSTEMEN. DEZE AANPAK 

GARANDEERT EEN LANGDURIG ZORGELOOS GEBRUIK. DE PRODUCTEN 

VAN ANIMO ZORGEN INMIDDELS OVER VRIJWEL DE HELE WERELD VOOR 

DE LEKKERSTE WARME DRANKEN.
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Animo B.V.
 Nederland
 Hoofdkantoor -  
 Verkoop Nederland - 
 Export Afdeling
 Tel. +31 (0)592 37 63 76 
 E-mail - info@animo.nl

Animo B.V.B.A.
 België
 Tel. +32 3 313 03 08 
 E-mail - info@animo.be

Animo France
 Frankrijk
 Tel. +33 380 250 660 
 E-mail - info@animo-france.fr

Animo GmbH
 Duitsland
 Tel. +49 541 97 12 50 
 E-mail - info@animo-gmbh.de


