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Nieuwsbrief 84 : Tijd om Prefamac Chocolate Machines te
bezoeken

Beste lezer en
chocoladefanaat,
De herfst heeft in België
supervroeg zijn intrede
gemaakt, dus de
chocoladebusiness is dit
jaar ook zeer vroeg gestart.
In deze nieuwsbrief gaan we
verschillende
decoreertoepassingen onder
de loepe nemen. En ook
enkele nieuwe designchocoladevormen tonen.
Omdat we heel mooie
projecten in onze planning
hebben nog dit jaar, is het
ook wel ‘de tijd bij uitstek’
om ons even te bezoeken.
Maar we vermelden tevens
onze geplande buitenlandse
trips waar je Prefamac kan
ontmoeten. Tot slot stellen
we je onze nieuwste collega
voor.
Veel leesplezier.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Decoratie met chocolade
Voor decoratie zijn bij Prefamac zowat alle budgetten mogelijk :
afzonderlijke lijntjes of zigzag decoratiemachine per kleur chocolade,
aparte toevoer van diverse chocolades naar gemeenschappelijke
decoreermachine, 1D of 2D, compound en/of echte chocolade, enkele
patronen of oneindig veel patronen, vaste of verplaatsbare installatie, ….
het kan allemaal. Op de recente Interpack beurs werd de nieuwe HIGH
FIVE+ deco machine geïntroduceerd. Met deze machine kunnen op ieder
ogenblik met 5 afzonderlijke knoppen, 5 verschillen designs gekozen
worden. En als U straks andere designs wil tekenen, is enkel een
standaard PC en een eenvoudige excel tabel nodig. Alles is beschikbaar
van 400 mm tot 1600 mm breedte.
Bij meer foto's, ziet U enkele voorbeelden en combinaties.
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Nieuwe designvormen
Omdat bij Prefamac ook gelachen wordt als er veel of te veel werk is, kon
de design traan of TEAR als chocoladevorm niet ontbreken. Omdat een
setje van pralines altijd wel leuk is hebben we een hoge en een lage TEAR
tezamen uitgewerkt. De hoge weegt 18,5 gram, de lage 10 gram. Telkens
zijn het vormen van type 1000 of van 275 bij 135 mm.
Bij meer foto's, worden nog enkele andere design vormen getoond. Via
de link http://www.prefamac.com/webshop/default?lang=nl kan je het hele
vormengamma terugvinden.

Tijd om ons te bezoeken
De komende maanden staan weer grote industriële projecten op onze
agenda : smeltketels van 170 tot 2000 L, enrobeermachines en
koeltunnels van 820 tot 1600 mm, …. Misschien nu de kans om ons even
te bezoeken ? Vlak voor jullie eigen budgetten 2018/2019 moeten
afgerond zijn ? In een kort tijdsbestek kunnen we jullie case snel
behandelen. En ‘naast’ een andere opstelling krijgt U misschien nog een
bijkomend idee voor een optie aan uw machine, die weer bijkomende
flexibiliteit brengt voor de toekomst. Gewoon even een telefoontje volstaat
: +32/13/52.18.84 of een email naar info@prefamac.com. Bekijk alvast
onze volledige website www.prefamac.com.
Bij meer foto's laten we U alvast voor enkele nieuwe machines smelten !

Buitenlandse trips
Of heeft U echt geen tijd om ons te bezoeken en vertrekken we net in de
richting van Uw bedrijf ? Van 22 tot 26 oktober 2017 reist Prefamac
Chocolate Machines nog af naar de Ivoorkust (Abidjan), en van 5 tot 11
november 2017 is Indië (New-Delhi en Mumbai) aan de beurt. Voor begin
2018 is Canada alvast geboekt. In New-Delhi zal Myriam ook deelnemen
aan een panelgesprek van “Belgian Innovative Contributions in shaping
India’s future as a Global Food Player”. Presentaties van onder andere Mr.
Rakesh Bharti Mittal en Mrs. Meetu Kapur zijn voorzien. De typische
Networking High Tea wordt nadien georganiseerd in aanwezigheid van de
Belgische Koning. Een persoonlijke ontmoeting voor U zou geweldig zijn !

Pauwel is de nieuwste collega
En Prefamac wordt verder versterkt met Pauwel. 35 jaar, vader van 2
dochters en burgerlijk ingenieur. Hij heeft gedoctoreerd aan de KUL
Universiteit van Leuven, en nadien jaren opleiding verschaft aan studentingenieurs. We wensen Pauwel veel plezier en werkgenot bij ons, en van
“veel werk” mag hij zeker zijn!

