
  

 

 

Maatwerk of standaard maten 

 

 

 

U heeft ofwel te weinig plaats, u wil heel snel werken of u heeft een product met speciale 
maten. Laat nu net maatwerk onze grote specialiteit zijn ! Geen enkele vraag klinkt ons 
vreemd in de oren. Met de vele jaren ervaring van Prefamac vinden we samen altijd een 
oplossing. En ... aan een betaalbare prijs. 
  
Myriam Schepers 
Gedelegeerd Bestuurder 
  

 

 

Maatwerk koeltunnnel      
               
Met 2, 3 of 4 verdampers ? Horizontaal, stijgend of dalend ? Met ontvochtiger ? 620 
mm of toch beter 1600 mm bandbreedte ? Met enkele of dubbele aandrijving ? Echt 
al uw parameters komen aan bod bij Prefamac. Om u zowel vandaag als binnen 5 
jaar de ideale koeltunnel te garanderen. En ja .... na 20 jaar draaien onze zeer 
degelijke koeltunnels nog steeds. Power, Power Slim, Power Plus, Light .... Wat zijn 
uw wensen ? We helpen U graag verder. 



 

Bezoek onze website www.prefamac.com voor meer beeldmateriaal van de 
Prefamac koeltunnels. 
 
Bij meer foto’s laten we u alvast enkele voorbeelden zien. 

 

 

 

 

Maatwerk enroberen                                       
Wil je eerst even proberen of je nieuwe producten wel goed bij de klant vallen ? Heeft 
U nog niet het budget om je ijs, pralines of koekjes met een dure industriële machine 
te overtrekken ? Koop dan eenvoudige standaardmachines, en wij voeren het nodige 
maatwerk toe ! 
  
Bij meer foto’s laten we je zien wat allemaal haalbaar is. 

 

http://www.prefamac.com/nl/industrieel-koeltunnels
https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/6542962c-0c36-41e7-93b2-1b4c6a32e24c/Maatwerk_koeltunnel_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/26c37d08-3dbb-4aa0-a91c-756e828e971f/Maatwerk_enroberen_2019.pdf


 

 

Maatwerk giraf en ketel                                                              
Zowel de Prefamac smeltketels als de Prefamac girafbanden zijn in 
standaardmodellen beschikbaar of kunnen op maat. De girafbanden kunnen de 
ketels snel vullen op het einde van de dag. Of kunnen de hele dag de 
ketels voortdurend een beetje bijvullen. Momenteel zijn zowat alle inhouden in 
productie 100L, 170L, 240L, 500L, 1000L, 2000L, ... dus breng ons gerust een 
bezoekje. Een tip : De trein van Parijs tot Brussel is een slechts uurtje !! 
  
Bij meer foto’s tonen we heel wat ketelvarianten, echt volledig volgens het verzoek 
van onze klanten. 

 

https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/7db49abf-e76f-4332-a1fc-19947da72821/Maatwerk_giraf_en_ketel_2019.pdf


 

 

Interpack 2020 op maat                                                     
Afspraak op Interpack 2020 ? In Hal 3, op stand A80 kan je ons vinden. Natuurlijk 
zullen we veel standaardmachines tonen in Düsseldorf volgend jaar. Maar ook 
maatwerk natuurlijk …. Noteer alvast van 7 tot en met 13 mei 2020. 

 

 

 

Maatwerkvormen                                                    
Toch wel echt top om met je eigen product uit te pakken. Altijd goed herkenbaar, 
teken van klasse, en succes gegarandeerd. Liefst met een naam of logo ? Een 
herkenbaar gebouw of een lokaal gebruik ? Krijg je bij meer foto’s alvast creatieve 
inspiratie ? We helpen je graag hierbij. 

 

https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/d5bfcc17-8025-48e2-9988-e821c59f4d5b/Maatwerkvormen.pdf


 

 

Maatwerk decoreren                                                   
Wil je een lekkere decoratie toevoegen ? En heel flexibel zodat je gamma ineens 
vergroot ? Wil je snel kunnen omschakelen zodat je je klanten snel kan helpen ? Geef 
hen de keuze, en juist dat versterkt je eigen positie. Kijk alvast even op deze link. 
  
Bij meer foto’s tonen we oplossingen voor ieders budget. 

 

 

Maatwerk werk     
                                           
Niet alleen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook 
omdat personeel ‘het nieuwe goud’ is, willen we bij Prefamac dat elk kantoor warm en 

http://www.prefamac.com/nl/industrieel-decoratiemachines
https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/f93e8cad-4c94-4e97-9dde-0d79b3bca52c/Maatwerk_deco_2019.pdf


 

gezellig ingekleed is. Met een kunstwerk, modern of abstract, met een gezellige 
kapstok, .... We deden hiervoor beroep op een kunstacademie, waar zowel 
hobbyisten als mindervaliden terechtkunnen. Het geheel is een rustige groene oase, 
die heel inspirerend werkt. Jullie zijn altijd welkom voor een vrijblijvend bezoekje. 
 
Bij meer foto’s laten we je meeproeven van onze sfeer. 

 

Meer info klik hier om een mail te sturen  

 

 

 

Prefamac Chocolate Machines 

Myriam Schepers 
Gedelegeerd bestuurder 

Dellestraat 11/11a 
Industrial Zone Zolder-Lummen 1058 

3560 Lummen 
Belgium 

T: +32(13)52.18.84 
F: +32(13)52.18.48 
info@prefamac.com 
www.prefamac.com 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/aabf5aaabe3f328e7d86c61ab/files/75ba1624-6999-4e59-93c1-3fe69ac56017/Maatwerk_werk_2019.pdf
mailto:myriam@prefamac.com
http://www.prefamac.com/

