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Nieuwsbrief 68: Nog een extra ideetje voor Valentijn?

10/02/2015

Beste lezer,
Bij Prefamac zijn smeltketels op maat
zeer populair, en natuurlijk hebben we
ook standaardmodellen van 170 tot
5000 liter inhoud. Vervolgens kijken we
even of de typische papiersnipperschilfers niet in grotere aantallen kunnen
geproduceerd worden. En voor Valentijn
.... nog een extra ideetje snel snel.
Veel leesplezier en geniet van de vele
"lekkere" foto's ditmaal !
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Standaard en maatwerk smeltketels
Onze standaard smeltketels zijn 3 wandig volledig uit RVS en geparelstraald. 170, 240,
500, 1000, 2000, 3000 en 5000 l inhoud, dus voor elk wat wils. Standaard met 2 deksels,
roerwerk met schrapers, digitale en mechanische thermostaat. Combineerbaar met
tandwiel- of lobbepompen in diverse capaciteiten, flexibel of vast leidingwerk voor korte
of langere constructies, ... het kan allemaal. En natuurlijk kunnen de smeltketels zelf ook
helemaal op maat : speciale maatvoering, elektrische kasten op een centraal paneel
voor diverse ketels tesamen, op platformen met trappen en losplaatsen, .... We kunnen
je wel honderden foto's tonen van wat allemaal mogelijk is. Op onze
site www.prefamac.com kan je al heel wat terugvinden onder "industriële machines smeltketels".
Bij meer foto's alvast een voorsmaakje.
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Grotere hoeveelheden nodig ?
In de voorgaande mailing stelden we onze diverse schilfermachines voor. De SNIPPER

produceert een soort van papiersnippers in chocolade, maar de toepassing van deze
machine is echter artisanaal. Zoek je iets gelijkaardigs op grote schaal ? Dan is de
PREMIUM de beste keuze. Een hoeveelheid van 5 kg in minder dan 2 minuten !!! En dit
in een veelvoud voor industriële toepassingen. Hiernaast een voorbeeld van witte
chocolade, geproduceerd met de Premium schilfermachine in combinatie met een
speciaal niet standaard mes. Diverse messen per machine zijn verkrijgbaar en handig te
wisselen.
Bij meer foto's ook een voorbeeld met melkchocolade, maar ook wat toepassingen van
de BASIC schilfermachine waarbij speciale messen werden ingezet.

Nog snel iets extra voor Valentijn ?
Wil je nog snel een "makkelijk te kopen" meeneem-artikel voor Valentijn. Gebruik dan
onze flexibele vormen. Getempereerde chocolade in smalle stroken op de flexibel
gieten, even trillen, de stokjes erin, ..... en dan maar decoreren met veel of nog meer
hartjes. Je wordt niet alleen verrast met de hartjes, maar de achterzijde toont nog mooie
bloemen, sterren, .... zodat je helemaal kan scoren. Honderden malen opnieuw kunnen
deze flexibels gebruikt worden !!
Bij meer foto's tonen we je hoe die "voordelige" flexibels het hele jaar bruikbaar zijn. Of
liever toch gewone hartjes ???
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