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Nieuwsbrief 89: Bezoek ons nog dit jaar !

Denk jij ook al aan 2019 en
aan nieuwe flexibelere,
snellere en meer
ergonomische machines die
op je planning staan ? Dan
moet je nog deze of
volgende maand bij
Prefamac zijn … we hebben
een prachtig totaalproject in
opbouw. We gaan de nodige
tijd voor je vrijmaken …
want het was afgelopen
zomer zo een drukte dat we
onze vakantie en onze 30ste
verjaardag bijna vergeten
waren. Maar …. de
uitnodiging volgt binnenkort.
U kan alvast een kijkje
nemen in ons nieuwe ‘zeer
praktische’ gebouw. Tijdens
de prijsuitreiking van
"Maatschappelijk
Verantwoord Internationaal
Ondernemen" werd
Prefamac alvast in de

Bezoek ons in november of december!!

Dit jaar hadden we in Europa een prachtige zomer, en ook de Indian
Summer blijft voortduren ! Bij Prefamac plannen we reeds tot de
tweede helft van 2019, en momenteel hebben we een zeer zeer mooi
project om te bezichtigen (zie foto hierboven). De machines lopen
boven en tussen andere productielijnen door, dus een topvoorbeeld
van flexibiliteit en maatwerk. Je kan er dromen van smelten, koelen,
tempereren, en ook van full option overtrekken of enroberen met
heeeeeeerlijke chocolade. Onze enrobeermachines zijn beschikbaar
van 400, 500, 620, 820, .... 1200, 1300, 1400, 1500 tot 1600 mm
breedte. Met uitneembare onderbakken, met uitneembare
bodembaden, met lik- en/of kantelrollen, met speciale decoraties, met
één of meerdere verdiepingen, .... je kan het zo gek niet bedenken,
alles kan gewoon. De machines kunnen multifunctioneel ingezet
worden voor diverse koekjes, repen en pralinetoepassingen.

bloemen gezet. Veel
leesplezier en tot binnen
enkele weken !!

Bij meer foto’s tonen we enkele vergelijkbare voorbeelden en ook een
afzonderlijke decoratie, met een quick melter, om snel te kunnen
bijsmelten. Op www.prefamac.com kan je alles terugvinden.
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Een heerlijke kop koffie

Denken we nu reeds samen met onze klanten aan een overheerlijke
winterpraline samen met een lekker kopje koffie ? Of een klein tabletje
? Ingesloten tonen we enkele voorbeelden : een grootje en een
kleintje, een ronde en een ovale, ... een setje is altijd leuk. Onze
vormen zijn per stuk te verkrijgen, dus grote hoeveelheden zijn echt
geen must. Snel bestellen … en alles ligt in stock bij ons. Of liever een
warme kop chocolademelk, bereid met eigen chocoladeschilfers. De
PREMIUM schilfermachine schilfert je blok van 5 kg in minder dan 2
minuten naar kleine snel afsmeltbare schilfers. Heeeeeeeerlijk toch en
echt cocooning voor winteravonden.

Hiep hiep piep ... Prefamac wordt 30
Prefamac Chocolate Machines werd 30. Te druk om te feesten in
september en oktober, maar jullie gaan allemaal nog een uitnodiging
ontvangen om onze verjaardag te vieren. In het nieuwe gebouw
hebben we alvast onze intrek genomen. En het is leuk, echt leuk ! We
hebben een eerste feestje gevierd om alles te testen : De uitreiking van
de awards van maatschappelijk verantwoord internationaal
ondernemen. Duurzaam en performant ondernemen met oog voor het
milieu, voor de medemens, ….Ook Prefamac zelf viel in de prijzen, met
een zeer hoge score. We hebben dat heerlijk gevierd. Bij meer foto’s
kan U een eerste glimp van ons nieuwe gebouw opvangen. Mooi hé ?
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