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Het koffiemoment een rustpunt in de dag.  

Je even weer opladen onder het genot van een  

kopje koffie. Natuurlijk moet ook aan gasten koffie  

geserveerd worden die uitstekend van smaak en kwaliteit is. 

Én, zoveel mensen, zoveel smaken. Daarom is inspelen op  

persoonlijke voorkeuren belangrijk.

OptiVend instant koffieautomaten: 
dé keuze voor gebruiksgemak

Nieuw van Animo®: de OptiVend range

Verse koffie, al dan niet met melk en suiker. Een lekker sterke espresso. Een 
cappuccino met een volle schuimlaag. Of een heerlijke cafe crème, cafe au lait 
of Wiener melange. Nagenoeg elke warme drank kunt u snel en gemakkelijk 
met een OptiVend automaat bereiden. Ook chocolademelk, thee (heet water) 
en soep.

De nieuwe range OptiVend instant koffie-
automaten speelt perfect in op de behoeften 
van de moderne koffiedrinker. Eén druk op 
de knop en binnen enkele seconden staat 
een heerlijke warme drank klaar om van te 
genieten. Ook een kannetje is zo getapt.  

De uitgebalanceerde kwaliteit/prijs-verhou-
ding van het OptiVend assortiment maakt 
de automaten bijzonder interessant voor 
organisaties die hoge eisen stellen aan 
smaak, keuzemogelijkheden en gebruiks-
gemak, maar ook op de kosten letten.

Ingesteld op lekker makkelijk

Eenvoudig te installeren

Animo® levert de apparaten volledig gepro-
grammeerd. Installeren is dus gewoon een 
kwestie van plaatsen en aansluiten. Dankzij 
de voorgeprogrammeerde standaard instel-
ling kunnen direct de lekkerste warme dran-
ken worden getapt. Flexibel instelbaar

Uniek aan de OptiVend is de flexibel instel-
bare besturing. Dat maakt het mogelijk om 
de recepten voor warme dranken geheel naar 
eigen voorkeur in te stellen. De specifieke 
instellingen worden veilig opgeslagen met 
een pincode, zodat deze niet ‘per ongeluk’ 
te resetten zijn.

OptiVend 1 / 2; smalle uitvoering  
met 1 of 2 ingrediënten-canisters.

OptiVend 3 / 4; brede uitvoering  
met 3 of 4 ingrediënten-canisters.



Animo® introduceert de OptiVend in een uiterst complete range van maar 
liefst negen modellen. De kwalitatief hoogwaardige instantautomaten bie-
den een grote variatie aan functionaliteiten. Voor elke situatie is dus wel een  
passende OptiVend automaat verkrijgbaar.

Basisautomaten met 1 tot 4 canisters

Automaten voor thermoskannen 

Binnen de OptiVend range zijn er tevens varianten voor kleine en grote thermoskannen. Deze  
thermosmodellen hebben één, drie en vier canisters en een uitschuifbaar plateau, zodat ook kopjes 
getapt kunnen worden.

TS/TL; thermosmodellen zijn  
verkrijgbaar met één, drie of  
vier canisters t.b.v. instant  
ingrediënten.

Aan de basis staan vier varianten waarmee 
warme dranken in kopjes, mokken en kleine 
kannetjes getapt kunnen worden. Het ver-
schil zit in het aantal canisters voor ingre-
diënten. Hoe meer containers, hoe meer 
keuze. De gebruiker bepaalt zelf met welke 
ingrediënten de canisters worden gevuld 
en dus welke dranken worden aangeboden. 
Naast instant warme dranken kan met de 

Een OptiVend past altijd

apparaten ook heet water worden getapt. Er 
zijn twee smalle versies van de OptiVend: 
een uitvoering met één canister en een 
uitvoering met twee canisters. Deze smalle 
apparaten nemen weinig ruimte in beslag en 
zijn derhalve nagenoeg overal te plaatsen.
De modellen met drie of vier containers 
zijn breder, maar bieden ook meer keuze- 
mogelijkheden.

Variatiemogelijkheden hangen af 
van het aantal canisters.



Opties & Accessoires

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

Opties 
 
• Krachtstroomuitvoering (6 kW), waardoor 665 kopjes per uur getapt kunnen worden
• Muntmechanisme / chipknip
• Kannenschakelaar
• Warm en koud uit één automaat (koelunit in onderkast)
• Bedrijfseigen branding op deur en/of zijpanelen

Accessoires

• Onderkast (incl. tussenbladen) 
• Stand-alone set bestaande uit pomp met watertank
• Waterfilter voor minder onderhoud
• Glazen kannen van 1,2 liter
• Thermoskannen in vijf verschillende inhoudsmaten (1,5; 1,85; 2,0; 2,2 en 2,4 liter)
• Compleet pakket reinigingsmiddelen.

OptiVend CHOCO
Voorzien van 1 groot canister ten behoeve

 van het instant ingrediënt choco.

CHOCO-automaat

Voor liefhebbers van chocolademelk is de OptiVend er ook in 
een speciale choco-variant. Hiermee kan warme chocolademelk 
worden geschonken in een kop of in een mok. Ideaal om naast de 
bestaande koffievoorziening te plaatsen.

Muntmechanisme

Onderkast



Gemak dient de mens
Animo® heeft de OptiVend serie ontwikkeld voor optimaal tapgemak. Daarom hebben alle 
varianten een extra hoge capaciteit. Dat maakt het mogelijk om vele kopjes achter elkaar 
te tappen, zonder dat de automaat in de opwarmstand gaat. Bovendien kan de capaciteit 
nog verder worden verhoogd tot 665 kopjes per uur. Deze optie is met name ideaal voor 
de thermosmodellen (TS/TL). De OptiVend High Speed (HS) heeft een uurcapaciteit van 
maar liefst 900 kopjes, ca. 54 thermoskannen.

Ultiem bedieningsgemak

Animo®: kwaliteit voor een gunstige prijs

Al meer dan vijftig jaar weet Animo® hoogstaande en duurzame kwaliteit  
te combineren met concurrerende prijzen. Dit geldt ook voor de nieuwe,  
complete range OptiVend automaten. De robuuste kwaliteit en gunstige prijs-
stelling worden versterkt door het technisch vernuft en sprankelend design 
van de machines. De OptiVend serie is daarom de beste keuze voor bedrijven,  
instituten, overheden, horeca, onderwijs, sport en recreatie, waar hoge eisen 
worden gesteld aan smaak, keuzemogelijkheden en gebruiksgemak.

Het bedienen van de automaten is bijzonder eenvoudig. Op het overzichtelijke bedienings- 
display op de voorzijde staan de keuze-mogelijkheden duidelijk aangegeven. Het is slechts een 
kwestie van één druk op de knop en de gekozen warme drank staat in luttele seconden klaar.

Eenvoudig te onderhouden

OptiVend automaten vragen weinig onder-
houd. Het regelmatig reinigen is uiterst 
gemakkelijk en kost weinig tijd. De appa-
raten zijn bovendien voorzien van een  
ontkalkingsindicatie en ook het ontkalken 
is simpel uit te voeren. Met het optionele 
waterfilter kan het onderhoud nog verder 
worden teruggebracht.

Modern design

De automaten zijn compact vormgegeven  
en uitgevoerd in strak, geborsteld RVS 
(18/10). De OptiVend is voorzien van een 
designdeur met een mooi grafisch vorm-
gegeven display. Kortom, een OptiVend 
automaat misstaat op geen enkele plaats.



 CHOCO 1 2 3 4 1TS 1TL 3TS 4TS HS
Aantal canisters 1 1 2 3 4 1 1 3 4 2
Koffie (crème)
Koffie melk/au lait

Koffie suiker

Koffie melk en suiker

Espresso

Dubbele Espresso

Chocolade

Koffie Choc

Espresso Choc

Cappuccino

Decafé

Wiener Melange

Latte Macchiato

Heet water

Moccacino

Warme melk

Thee

Koffie

Heet water

Soep

Andere configuraties mogelijk ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

= standaard instelling af fabriek   =  instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten) = kannen vullen 

TS = Thermos Small  TL = Thermos Large

Inhoud smal canister  : 2,4 liter (koffie ca. 500 gr. / topping ca. 800 gr. / cacao ca. 1350 gr. / suiker ca. 1900 gr.)

Inhoud breed canister : 4,7 liter (koffie ca. 1000 gr. / topping ca. 1650 gr. / cacao ca. 3000 gr. / suiker ca. 4000 gr.)

De belangrijkste technische gegevens

CHOCO 1 2 3 4 1TS 1TL 3TS 4TS * HS
Artikelnummer 10450 10455 10460 10465 10470 10480 10475 10490 10495 10482

capaciteit koppen 120 ml. p/uur 360 360 360 360 360 360 360 360 360 900

Uitgifte snelheid kopje/sec. 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5

Heet water p/uur (liter) 40 40 40 40 40 40 40 40 118

Boiler RVS 18/10 (liter) 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Wateraansluiting 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Afmetingen (BxDxH) mm.
226 x 
490 x 

580

226 x 
490 x 

580

226 x 
490 x 

580

389 x 
515 x 
580

389 x 
515 x 
580

389 x 
515 x 
697

389 x 
515 x 

816

389 x 
515 x 
697

389 x 
515 x 
697

389 x 
515 x 
697

Aftaphoogte mm. 118 118 118 118 118 235 355 235 235 235

Aansluitwaarde: 1N~220-230V/50-60Hz/3275W   * Aansluitwaarde: 3N~380-415V/50-60Hz/9675W 
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je Drankenvariaties per OptiVend model

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


