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Nieuwsbrief 67 : Schilfers het hele jaar rond
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Beste lezer,
Onze allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar ! Een goede gezondheid, veel
koekjes en chocolade, .... en dit 365
dagen van het nieuwe jaar.
Omdat chocoladeschilfers net een
business het hele jaar rond is, nemen
we onze Prefamac schilfermachines nog
eens onder de loep. Ook
chocoladevormen met je eigen naam of
je eigen logo is echt iets om het nieuwe
jaar mee te starten. Alles is gewoon
mogelijk hiermee. Tot slot blikken we
nog even terug op de Lego League van
afgelopen jaar. De school die wij
sponsorden was niet de finale Belgische
winnaar, maar eigenlijk heeft elke
deelnemende leerling gewonnen.
Veel kijk- en leesplezier !

Een gelukkig nieuwjaar !
Wij wensen U, Uw familie en Uw medewerkers een jaar vol voorspoed, goede
gezondheid, veel creativiteit in het bedenken van nieuwe koekjes en pralines, .... Een
jaar nog vreugdevoller, nog aangenamer, nog dynamischer dan de voorgaande jaren en
dit gedurende 365 dagen. En kunnen we hierbij helpen bij Prefamac .... we horen het
graag.

Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder
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Belgium
T: +32(13)52.18.84
F: +32(13)52.18.48
info@prefamac.com

Schilfers de truffel rond !
Chocoladeschilfers op taarten, rond truffels, om afzonderlijk te verkopen, .... het is echt
een business het hele jaar rond. Bij Prefamac hebben we diverse types van
schilfermachines, om evenveel soorten schilfers te produceren : de SNIPPER, de
BASIC, de CURL en de PREMIUM. De meeste uitvoeringen zijn zowel als industriële
toepassing als als losstaande machine beschikbaar. Hiernaast tonen we een industriële
CURL schilfermachine, voor de productie van truffels. De CURL werd hiertoe
gecombineerd met een cascade van onderliggende transportbanden, een voorliggende
chocolade-enrobeermachine en een achterliggende koeltunnel POWER.

www.prefamac.com

Op www.prefamac.com kan U nog zoveel meer informatie terugvinden. Heeft U vragen
omtrent Uw (gewenste) toepassing ... laat het ons horen.
Bij meer foto's, stellen we ook onze andere schilfermachines voor, en tonen we enkele
eindresultaten.

Welk is Uw logo ?
Toch wel "klasse" als Uw pralines zichtbaar echt uniek voor Uw bedrijf of die van Uw
klanten zijn. Met firmanaam, met logo, beiden tezamen, ... uniek en overal herkenbaar
als extra marketing tool. De voorbije jaren zagen we bij Prefamac prachtige voorbeelden
van onze klanten : kinderdiertjes, legerdecoraties, vredesbloemen, bieringrediënten, ...
Als U vertoeft in de omgeving van de Parijse Eifel toren, de Chinese muur of de Indische
Taj Mahal, ... is het natuurlijk nog makkelijker. Maar een historische kerk of moskee, of
zelfs een prachtig gerechtsgebouw, ... het levert allemaal unieke resultaten. Vanaf 100
stuks en met 8 weken levertermijn kan U alvast beginnen plannen. Type 275 x 135 mm,
type 275 x 175 mm, type 275 x 205 mm, ...
Bij meer foto's krijg je alvast een idee. Ook onze pneumatische afschraper ADAPT,
snelle hulp bij het vullen van deze vormen, wordt getoond.

En de winnaar is...
Ook afgelopen jaar steunde Prefamac de Lego League. Met dit project wil men mondiaal
kinderen van 11 en 12 jaar enthousiast maken voor techniek. Met lego blokjes die we
allemaal kennen, een zelfgebouwde robot en een computer. Misschien levert dit de
wafelbakkers of de chocolatiers van de toekomst, of de techniekers die onze machines

moeten produceren. De klas die Prefamac sponsorde kon niet met de trofee naar huis.
Maar eigenlijk zijn alle deelnemende leerlingen gewonnen. Bedankt Voka Kamer van
Koophandel, met dit prachtige initiatief !
Bij meer foto's kan U de sfeer van de dynamische tieners proeven.
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