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Nieuwsbrief 91: Naar boven naar beneden ... het kan allemaal
!

2019 wordt een topjaar naar
innovaties bij Prefamac. In
deze nieuwsbrief staan we
even stil bij de hellende
koeltunnels die in ieders
bedrijf kunnen ingepast
worden. Ook zoemen we
kort in op de vernieuwde
enrobeerbanden van 28 cm.
De Deee-LUX versie op
ieder terrein ! En ja voor
Valentijn kunnen we u last
minute nog helpen met de
nodige chocoladevormen.
Veel kijkplezier.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Hellende koeltunnels
Dit is echt een knap voorbeeld van super maatwerk. Bij de betreffende
klant stonden meerdere productielijnen op de begane grond.
VOLLEDIG ER BOVENOP werd de nieuwe PREFAMAC lijn
geïnstalleerd : Power koeltunnel naar boven, een bocht van 90°, een
rechte band, terug een bocht van 90°, een inloopgrille, een Switch Ultra
enrobeermachine, een continue tempereermachine en terug een Power
koeltunnel naar beneden. Full option en PLC gestuurd met aflikrollen,
kantelcylinder, drukgrille, diverse verdeelbakken, uitneembare
onderbakken en uitneembare bodembaden, scharnierende in- en
uitlopen, …. 1050 mm breed en geschikt voor meer dan 40
verschillende koekjes ! Nooit te moeilijk voor Prefamac. Alles is
mogelijk. En wat zijn uw plannen die U graag met ons wil bespreken ?
We horen het graag.
Bij meer foto’s kan U enkele details van deze lijn vanuit diverse
hoeken terugvinden. Ook onze nieuwe LIGHT koeltunnel wordt
getoond. Op onze website www.prefamac.com kan U nog andere
machines even opzoeken.
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Laten we elkaar in Ecuador, Peru of Mexico ontmoeten?
Niets is belangrijker dan een persoonlijk contact. Tijdens
handelsbeurzen heeft niemand tijd voor een grondige discussie.
Daarom onderneemt Prefamac elk jaar een reis naar verschillende
gebieden met groot potentieel. Het Belgische koningshuis doet dit ook,
samen met zijn ministers van Buitenlandse Handel en Economie, en
een grote delegatie van bedrijfsleiders. De eerste reis voor HKH
Prinses Astrid zal naar Mexico gaan, en hier zal ik de groep
vergezellen. Maar daarvoor reis ik eerst naar Ecuador en Peru om hier
ook direct een gesprek met klanten en potentiële klanten te kunnen
voeren.



Meetings voor Ecuador kunnen georganiseerd worden van
12 tot 13 februari 2019 in Quito: Sheraton Quito Hotel



Meetings voor Peru kunnen georganiseerd worden van 14 tot
15 februari 2019 in Lima: Sheraton Lima Hotel



Meetings voor Mexico kunnen georganiseerd worden van 18
tot 21 februari 2019 in :

o

18 tot 20 februari in Mexico City: Marquis Reforma
Hotel of St. Regis Hotel

o

21 februari in Monterrey: Quinta Real Hotel

Tijdens een persoonlijk gesprek heeft U de tijd om Uw plannen en
wensen kenbaar te maken, en kunnen we samen alles in de detail
bespreken met de 30 jaar ervaring die ik ondertussen heb. Stel Uw
reservatie niet langer uit, want mijn agenda is natuurlijk wel erg beperkt
in tijd.
U heeft nog steeds voldoende tijd om al uw vragen voor te bereiden.
Dit is mogelijk tot begin februari 2019, maar je afspraak moet
onmiddellijk worden gereserveerd!! Stuur ons een e-mail
(info@prefamac.com) om uw interesse te bevestigen.

De DLUX enrobeerband 28 cm
De Prefamac enrobeerbanden zijn altijd een succes geweest, maar
van 28 cm hadden we 2 uitvoeringen : ééntje voor de mouleermachine
80 kg en ééntje voor de automatische tempereermachine van 60 kg
inhoud. Die twee hebben we nu samengevoegd tot een super
enrobeerband met alles erop en eraan ! DLUX noemen we hem. Zowel
de versie met verlengband 28 cm als deze met truffeltop en rotonde 90
of 150 cm is beschikbaar. Snel bestellen is de boodschap want onze
klanten weten dat de kwaliteit van deze modulaire machine DeeeLUX
is bij Prefamac.
Bij meer foto’s kan U enkele voorbeelden terugvinden.

Nog wat snelle vormen voor Valentijn
Zeg het met bloemen voor Valentijn. Een grote of kleine tablet met
bloemen erop ? Of een lange reep ? Of individuele bloemetjes ? Alle
geliefden zijn er gek van. Of de bloemetjes nu worden ingekleurd of
niet . Toch liever echte hartjes om helemaal de passie op te wekken bij
jong en oud ? Kleine of grote hartjes ? Streepjes of bol ? We hebben ze
allemaal in voorraad nu zo vlak voor Valentijn.
Bij meer foto’s laten we de diverse hartenbrekers zien, om je snel te
laten beslissen.
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