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Klaar voor de bruidsklokken ?

De zomer is gekend voor
zijn vele feestjes, dus de
chocolade mag ook warm
geproefd worden tot in de
late uurtjes. Met fruit of ijs ...
allemaal lekker. Van ijs
gesproken ... hiervoor is een
dubbele enrobeermachine
SWITCH ULTRA nodig om
lekker veel chocolade rond
het ijs te krijgen. En wat
doen we op 28 oktober als
het nationale of
internationale chocoladedag
is ? Tot slot tonen we nog
even hoe verleidelijk ronde
vormen :-) wel kunnen zijn.

Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Verhuur Uw 3in1 compact machine
Bruiloften, communiepartijtjes, lentefeesten, BBQ’s, .... de periode van
de feesten is weer aangebroken. Zelf de kinderen hun spekjes of een
stuk banaan in wat chocolade laten dompelen is echt wel heel leuk en
origineel ! Verhuur daarom uw 3 in 1 compact machine in het
topseizoen ! Het brengt je een extra centje op je vrije dagen of tijdens
je vakantieperiode. We hebben een versie met de 3 thermostaten aan
de voorzijde (FRONT) of met de 3 thermostaten aan de achterzijde
(BACK). Chocolade met een kleurtje, met een smaakje of nootje, ... het
kan allemaal zonder de machine te beschadigen. Volledig poetsen na
gebruik kan op zeer korte tijd. Prefamac heeft aangepaste
verwarmkasten om chocolade voor snelle snoepers bij te smelten. En
er is ook een rollende 3in1 tafel beschikbaar om de machine handig
weg te bergen als de dans geopend wordt.
Bij meer foto’s kan je uit kleurtjes van roze naar groen kiezen.
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De dubbele SWITCH ULTRA
Om producten of ijs te overtrekken met erg veel chocolade, is een
dubbele enrobeermachine nodig : met 2 dubbele chocoladegordijnen, 2
bodembaden, 2 trileenheden, 2 blazers, .... De machines zijn
beschikbaar in 400, 500, 620, 820 .... tot 1200, 1300, 1500 en 1600
mm. De 1800 en 2000 mm machines zijn zuiver maatwerk. Opties die
kunnen toegevoegd worden zijn filters, decoratie, likrollen,
streepjesbakken, ontstaarter, blazer, ... en natuurlijk de extra
onderbakken en bodembaden. Voor elk kleurtje chocolade is er een
eigen onderbak en een eigen bodembad. . En die zware bodembaden,
daar hebben we bij Prefamac weer een afzonderlijk rekje voor.
SWITCHEN wordt dus zeer makkelijk !
Bij meer foto's kan je enkele opties (en een enkele machine)
terugvinden. Of bezoek onze website www.prefamac.com om ook de
bijhorende koeltunnels, smeltketels, tempereermachines, ... terug te
vinden.

28/10 internationale chocoladedag
Gaat 28/10 een nationale of een internationale chocoladedag worden ?
Vele landen hebben het al ingeburgerd zoals ook Halloween zijn
intrede in de hele wereld deed. Kiezen we voor een beertje of een
clown die dag, of een hondje of een huis ? Met de enkele of dubbele
zwiermolens van Prefamac kan je hier heel flexibel op inspelen. De
relatief kleine en lichte machines kunnen zeer flexibel gecombineerd
worden. Met behulp van een opwarmtunnel en een koeltunnel lopen de
figuren bijna zelf van de band. Aanpasbare snelheid is standaard
voorzien. Een afzonderlijke blazer aan beide zijdes kan nog een optie
vormen.
Meer foto’s tonen we voor de lekkerbekken, of voor de bezoekers die
de LIGHT koeltunnels even beter wil leren kennen. De Light van 40 of
50 cm bandbreedte kan ook geproduceerd worden met hogere
capaciteiten, zodat de productie verder kan opgedreven worden.

Ronde vormen
Neen ... we hebben het niet over vrouwen :-) en ook niet over ronde
pralines. Chocolade met ronde vormen !! Dat oogt altijd super mooi !
Neem nu de Bubble of Bubble bar, de BabblesR en BabblesW, bbbbbb
....... Met de Wine horse en Fishes ben je alvast klaar voor de
zomerwedstrijden. En met de Seahorse en Seastar duiken snoepers
meteen in zee deze zomer.
Bij meer foto’s nog meer glanzend rond en natuurlijk mag onze Heart1
niet ontbreken.
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