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Geachte lezer,
Met de bruiloftsmaanden en de
zomerperiode in zicht, in een groot
gedeelte van de wereld, schuiven we
onze 3in1 mouleermachine naar de
eerste topic. Maar ook tijdens de
Expoperiode, ditmaal in Italië Europa, is
Prefamac weer van de partij. De
wereldtentoonstelling duurt nog tot en
met oktober. Zeker iets om de komende
maanden te bezoeken ! En na de zomer
moeten we snel beginnen plannen aan
de nieuwe productie, en moeten de
machines dus 100 % paraat zijn. Tijd
voor een bezoekje ?
Veel leesplezier en hopelijk tot op de
Expo in het prachtige Milaan.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Bruiloftsklokken in chocolade
Eens iets anders voor het huwelijksfeest ? Laten we onze gasten zelf kiezen of ze witte,
melk of gekleurde chocolade wensen ? Op hun fruitsaté, hun ijs of op lekker gebak ?
Met de compact 3-in-1 van slechts 1.40 m breedte ben je heel flexibel. Drie machines
met afzonderlijke temperatuurregeling, zodat de smeuïgste resultaten kunnen behaald
worden. De 3in1 kan ook op een verrijdbaar frame worden uitgewerkt, en dus het
middelpunt van de show worden. Laat de bruiloftklokken maar luiden !!! Ook een
aanrader voor communiefeesten, vrijzinnige vieringen, openschooldagen, fundraising
zoals Nepal nu bijvoorbeeld, ... of gewoon als demomachine in Uw winkel :-)
Bij meer foto's, tonen we enkele toepassingen van de populaire 3in1.
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Prefamac op Expo Milaan
De wereldtentoonstelling is ondertussen met haar 34e editie van start gegaan. Ditmaal is
het prachtige Milaan in het zuiderse Italië gekozen. Thema is Voedsel voor de planeet,
energie voor het leven. In het Belgische paviljoen is dus aan "chocolade" extra aandacht
gegeven. En zoals ieder jaar is de "chocolate corner" weer volledig uitgerust met
Prefamac machines. Met iedere week 2 of 3 nieuwe Belgische super chocolatiers is het
smullen geblazen. Komt U ons bezoeken ? Maak dan een "selfie" met de Prefamac
machines op de achtergrond. We tonen dit zeker in één van de volgende nieuwsbrieven
en op onze website www.prefamac.com. Of breng hem zelf binnen !! Milaan is slechts op
een uurtje vliegen van Brussels Airport.
Bij meer foto's, .... tonen we alvast enkele prachtige paviljoenen van België, China,
Italië, Zuid-Korea, Brazilië, Verenigde Arabische Emiraten, Oostenrijk, Verenigd
Koninkrijk, ...

Tijd voor een bezoekje ?
Het is bij Prefamac superdruk dit jaar !!! Best dus interessant ons even te bezoeken, al
dan niet in combinatie met de Expo van Milaan. Koeltunnels, decoratietoepassingen,
enrobeermachines, smeltketels, transportbanden, .... bestemd voor alle uithoeken van
de wereld. Echt de moeite !! En tevens het moment om het onderhoud van Uw machines
naar het eindejaarsseizoen te bespreken. Of de nog nieuw aan te kopen machines. Niet
uitstellen is de boodschap !! De frisdanken en de koffie staan klaar.
Bij meer foto's alvast een voorstelling van ons gamma.
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