Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier !

Nieuwsbrief 69 : Zeg het met kleur

31/03/2015

Beste lezer,

Als de lente begint, denken we bij
Prefamac alvast aan de zomer. Een
machine in een kleurtje ? Een
gekleurde 1 april vis ? Of holle
figuren om bij weg te dromen ?
Veel leesplezier en ditmaal eens
heeeeel veel foto's ..... en nog meer
video's en foto's
opwww.prefamac.com.
De directe link voor de video's
ishttp://www.prefamac.com/nl/videos
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Machines in de kleur van je logo
Werken doen we allemaal. En hard werken zeker ! Maar om dit zo aangenaam mogelijk
te doen, kunnen we onze werkomgeving een kleurtje geven. Bijvoorbeeld met een
gekleurde chocolademachine, waarvan de chocolade-contactpunten natuurlijk allemaal
in roestvrij staal blijven. De Inspire is hierbij de topper : Onze kleinste automatische
tempereermachine met een inhoud van 15 kg, gevolgd door de modellen van 30 en 60
kg. En ook het bijhorende enrobeerbandje van 18 cm, rust samen met de blaaseenheid,
het papier en de ontstaarter in een gekleurde "trolley". Leuk trouwens ook voor de
klanten die vanachter een glazen wand mee kunnen genieten!
Bij meer foto's, tonen we enkele kleurtjes in detail, maar ook de grotere Continua's die
enkel in roestvrij staal worden geproduceerd. De 3-in-1 mouleermachines, die verkocht
worden op gekleurde onderkasten (meestal verwarmkasten) worden bijkomend even
voorgesteld.

1 april of voor de zomer ?
In België maar misschien ook in andere landen is 1 april DE dag om een collega, een
vriend, een ouder, ..... met een grap te verrassen. In de krant kan je bijvoorbeeld lezen
dat je de helft van je belastingen terug krijgt, of dat er plots een hittegolf op komst is in
de lente. Deze 1 april wordt steeds met een "april-vis" gesymboliseerd. Met onze
FISHES1 chocoladevorm krijg je meteen 2 vissen in één vorm gecombineerd. Ze gaan
ook alvast ingezet kunnen worden voor de nakende zomer, samen met zeesterren,
zeepaardjes, bootjes, frisbees (SEASTAR, SEAHORSE, BOAT, FRISBEE) of voor de
klimmers onder ons met de ICE ROCK, TOWER of WHIPPED.
Bij meer foto's, .... tonen we de vissen in enkele kleuruitvoeringen, maar ook hun
zomerse vriendjes.

Holgoed in alle kleuren
Voor alle mogelijke feestdagen, sportevents, .... blijven holle figuren een leuk geschenk voor
groot en klein. Daarom willen we de firma Hans Brunner uit Duitsland alvast feliciteren met hun
80e verjaardag deze maand, want al 80 jaar zorgen zij dat chocolade in de meest creatieve en
kwalitatief beste vormen kan geproduceerd worden. En dit over de hele wereld, want ook
Brunner exporteert zoals ons bedrijf naar meer dan 100 landen over de hele wereld. Na de
holgoedvormen volgt Prefamac met zwiermolens (voor de verdeling in de vorm), met
opwarmtunnels (voor de mooie glans), met koeltunnels (voor een optimale koeling), .....
Bij meer foto's tonen we de benodigde machines voor een holgoedproductie. Een leuke video
voor paaseitjes
ishttps://www.youtube.com/watch?v=Q6NsPu7qD2A&list=PLXQq0B0wPDPxivbpPIEbzgNqRNoflIAe
O&index=4
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