
Animo voor koffieprofs

Het gebeurt vaak, dat een grote groep mensen tegelijk zin heeft in een geurig kopje koffie. Is het uw 

verantwoordelijk-heid om daarin te voorzien? En wilt u de verwachtingen van uw gasten liever 

overtreffen dan waarmaken? Vertrouw dan op Animo-installaties.

Het geheim van Animo …

Het geheim van Animo apparatuur zit hem in het gebruiksgemak. De bediening is eenvoudig en 

logisch. Roestvrij staal en hoogwaardige kunststoffen maken dat de apparatuur makkelijk is schoon 

te houden en heel lang mooi blijft. Drupvrije kranen en tal van doordachte details. Zo geniet de 

koffieprofessional evenveel als de koffie- gebruiker. Dat bedoelen we met Coffee Convenience.

Op maat voor u

Animo biedt de mogelijkheid om uw installatie nauwkeurig af te stemmen op de behoefte. Is er een 

buffetopstelling of krijgt elke tafel een eigen kan? Wordt de koffie misschien afdeling voor afdeling 

rondgebracht? Moeten er ook thee of andere warme dranken worden geser-veerd? Is er 

elektriciteit op de plaats van consumptie? Voor iedere omgeving is er een Animo-installatie op 

maat. In deze brochure zetten wij die mogelijkheden voor u op een rij.  



De ComBi-line van Animo
ComBi-line apparatuur biedt de mogelijkheid om in korte tijd 

grote hoeveelheden koffie en thee te zetten. Een ComBi-line 

opstelling bestaat uit een combinatie van één of twee door-

stroomwaterkokers en één of twee containers. De containers 

kunnen worden geplaatst op een buffet, werktafel of serveer-

wagen. Het grootste apparaat heeft een capaciteit van maar 

liefst 1.280 kopjes (160 liter) per uur.

Animo ComBi-line

De perfecte filterkoffie
Ook bij grote aantallen vergeten we niet waar het om gaat. Elke 

kop koffie moet vers en lekker zijn. De ComBi-line is gebaseerd 

op het snelfiltersysteem. In speciale kunststof filterhouders 

worden bijpassende filters met de fijngemalen koffie geplaatst. 

Water van exact de juiste temperatuur wordt er doorheen geleid 

en opgevangen in de warmhoudcontainer. Zo zorgt de ComBi-

line dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.

Thee voor de liefhebber
Met hetzelfde apparaat kan met hetzelfde gemak ook thee worden 

gezet. Daarvoor is het speciale theefilter met vulpijp beschikbaar. 

Geen theeblaadjes in de thee en geen gebruikte theezakjes om op 

te ruimen. Ideaal. 

ComBi-line met twee containers 

van 10 liter: CB 2x10

ComBi-line met een links geplaatste 

container van 10 liter en separate 

waterkoker in de zuil: CB 1x10W L.

Voor het zetten van thee in een 

container plaatst u het speciale 

theefilter met vulpijp.

Zo zorgt de ComBi-line  
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Animo ComBi-line

dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.

De flexibele buffetopstelling
Wie koffie en thee op een centrale plaats zet en serveert kiest voor 

een buffetopstelling. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheden 

kiest u uit de verschillende combinatiemogelijkheden van de 

ComBi-line. Aan u de keus:

Met of zonder separate waterkoker in de zuil?

Eén of twee afneembare containers?

Containers van 5, 10, 20 of 40 liter?

Snelschenkslang en S-uitloop
Ideaal als u in korte tijd grote hoeveelheden koffie serveert. 

Verhoogde bodemplaat
Handig als u veel gebruik maakt van thermoskannen. 

Aftaphoogte 335 mm.
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Animo ComBi-line

Gebruiksvriendelijk
De ComBi-line is uiterst gemakkelijk in het gebruik. Met het soft-

toetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de 

gewenste hoeveelheid te zetten koffie in. De aanbevolen hoeveel-

heid gemalen koffie wordt vervolgens aangegeven. Een signaal 

geeft aan wan

neer de koffie klaar is. U heeft er dus nauwelijks omkijken naar.

Alles onder controle 
Elke ComBi-line zit vol slimme mogelijkheden die het gemak verder 

vergroten. Zo kunt u de timer gebruiken om de instelling voor de 

volgende dag te programmeren. De ComBi-line heeft een 

(beschermde) operator- en service-omgeving. Daar kunt u de instel-

lingen beheren voor het koffiezet-proces, gewenste temperatuur en 

voor service en onderhoud.

Veiligheid voor alles 
Het gebruik van heet water vraagt om goede veiligheidsvoorzie-

ningen. Alle installaties zijn voorzien van: 

Zwenkarmbeveiliging

Containersignalering (bij buffettoepassingen)

Stoptoets om de waterafgifte op ieder moment te onderbreken

Druipwaterdichte contactdozen

No-dripkraan

Eenvoudig in onderhoud
Alles aan de ComBi-line is ontworpen om snel en makkelijk te 

kunnen schoonmaken. Het ingebouwde ontkalkingsprogramma 

helpt de gebruiker door het proces om kalkaanslag te verwijderen. 

Koffieaanslag in de binnenpotten blijft tot een minimum beperkt. 

Een speciaal door Animo geleverd oplosmiddel voor het reinigen 

van aanslag doet de rest. Ook ontkalkingsmiddel en koffiefilters 

kunnen door Animo worden geleverd. 

Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd 

Softtoetspaneel
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Animo ComBi-line

De praktische serveerwagenopstelling
Als de koffiedrinkers niet naar de koffie komen, moet de koffie naar 

de koffiedrinkers. Voor het decentraal serveren van koffie en thee 

biedt Animo’s ComBi-line perfecte mogelijkheden. 

Ideaal is de combinatie met een aan de wand bevestigde door-

stroomwaterkoker met een container en een serveerwagen. 

Als de koffie klaar is, vervangt u de filterhouder voor een geïsoleerd 

deksel. En rijden maar! 

Met een extra container en serveerwagen bent u nog flexibeler. 

Terwijl u uitserveert op afdeling A wordt de koffie voor afdeling B 

alweer vers gezet! 

Kunststof filterhouders 
Licht in gewicht en warmte-isolerend. Dus ook makkelijk te 

hanteren.

RVS-filterhouder voor 40 liter container 
Alleen het allergrootste formaat heeft een filterhouder van roestvrij 

staal in plaats van kunststof. Met handgrepen en een los korf-

filterinzetstuk.  

Containers voor constante temperatuur 
Cruciaal in de bereiding van koffie en thee is het beheersen 

van de temperatuur. Daarom heeft Animo uitstekend geïsoleerde 

drankcontainers, met en zonder geïsoleerde en elektrische 

temperatuurregeling. Meer daarover op pagina 10. 

Afzonderlijke waterkoker 
De versies met afzonderlijke waterkoker in de zuil is voorzien van 

een extra kraan. De watertemperatuur kan apart worden ingesteld. 

Ideaal voor theedrinkers of voor het 4-uur instantsoep moment. 

No-dripkraan 
Zo blijft alles langer netjes en schoon in het gebruik. 

Serveerwagen 
Animo heeft ook een passend aanbod serveerwagens. Vraag uw 

leverancier om de folder. 

 perfect op smaak.

Serveerwagen CB 10W

CB 2X40

De containers zijn leverbaar in 

5, 10 en 20 liter. Containers met 

een zelfde inhoud zijn stapelbaar. 
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Buffetopstellingen

Artikelnummer

Buffervoorraad koffie/thee

Uurcapaciteit koffie/thee*

Boiler inhoud

Uurcapaciteit heet water

In 1x af te tappen

Aansluitwaarde

Afmeting (BxD(xD1**)xH)

Taphoogte

Bewaartemperatuur

Waterdoseertijd

Filterpapier

CB 2x5

10600

10 l, 80 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

-

-

-

1N~ 220-240V, 3200W,  

50-60 Hz

770 x 465(325) x 695 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

CB 2x5W

10615

10 l, 80 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

4,2 l

22 l

2,2 l

3N~ 380-415V, 5400W,  

50-60 Hz

770 x 465(325) x 695 mm

185 mm 

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

CB 1x5 L/R

L: 10605 / R: 10610

5 l, 40 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

-

-

-

1N~ 220-240V, 3200W,  

50-60 Hz

530 x 465(325) x 695 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

B 1x5W L/R

L: 10620 / R: 10625

5 l, 40 kopjes

ca. 30 l, 240 kopjes

4,2 l

22 l

2,2 l

3N~ 380-415V, 5400W,  

50-60 Hz

530 x 465(325) x 695 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/5 l

101/317

CB 2x10

10640

20 l, 160 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 6200W, 

50-60 Hz

907 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

CB 2x10W

10655

20 l, 160 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 8400W,  

50-60 Hz

907 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

Animo ComBi-line - technische gegevens

Artikelnummer

Buffervoorraad koffie/thee

Uurcapaciteit koffie/thee*

Boiler inhoud

Uurcapaciteit heet water

In 1x af te tappen

Aansluitwaarde

Afmeting (BxD(xD1**)xH)

Taphoogte

Bewaartemperatuur

Waterdoseertijd

Filterpapier

CB 1x10 L/R

L: 10645 / R: 10650

10 l, 80 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 6200W, 

50-60 Hz

599 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

CB 1x20 L/R

L: 10685 / R: 10690

20 l, 160 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 9200W, 

50-60 Hz

653 x 500(360) x 890 mm

185 mm 

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

CB 1x20W L/R

L: 10700 / R :10705

20 l, 160 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 11400W, 

50-60 Hz

653 x 500(360) x 890 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

CB 1x10W L/R

L: 10660 / R: 10665

10 l, 80 kopjes

ca. 60 l, 480 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 8400W, 

50-60 Hz

599 x 465(325) x 785 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 10 min/10 l

152/457

CB 2x20

10680

40 l, 320 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 9200W,  

50-60 Hz

1015 x 500(360) x 890 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

CB 2x20W

10695

40 l, 320 kopjes

ca. 90 l, 720 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 11400W,  

50-60 Hz

1015 x 500(360) x 890 mm

185 mm

ca. 80-85°C

ca. 14 min/20 l

203/533

* Doorstroom heetwater ** Exclusief lekbak

Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4”)

Elektrische containers

Artikelnummer

Inhoud

Aansluitwaarde

Afmeting Ø x H

Taphoogte

Bewaartemperatuur

CN5e

51105

5 l

1N~ 220-240V, 35W, 50-60 Hz

237 x 406 mm 

120 mm

ca. 80-85°C

CN10e

51110

10 l

1N~ 220-240V, 70W, 50-60 Hz

307 x 427 mm

120 mm 

ca. 80-85°C

CN20e

51120

20 l

1N~ 220-240V, 70W, 50-60Hz

355 x 515 mm

120 mm

ca. 80-85°C

Geïsoleerde containers

Artikelnummer

Inhoud

Afmeting Ø x H

Taphoogte

Temperatuurverlies per uur

CN5i

51205

5 l

237 x 406 mm

120 mm 

ca. 4°C

CN10i

51210

10 l

307 x 427 mm

120 mm

ca. 3°C

CN20i

51220

20 l

355 x 515 mm

120 mm 

ca. 2,5°C

Serveerwagenopstellingen

Artikelnummer

Uurcapaciteit koffie/thee*

Boiler inhoud

Uurcapaciteit heet water

In 1x af te tappen

Aansluitwaarde

Waterdoseertijd 

Afmeting (BxDxH)

Geschikt voor

CB 5

10630

ca. 30 l, 240 kopjes

-

-

-

1N~ 220-240V, 3200W, 

50-60 Hz

ca. 10 min/5 l

235 x 345 x 707 mm 

CN5e/i

CB 20

10710

ca. 90 l, 720 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 9200W,  

50-60 Hz

ca. 14 min/20 l

235 x 345 x 901 mm

CN20e/i

CB 20W

10715

ca. 90 l, 720 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 11400W, 

50-60Hz

ca. 14 min/20 l

235 x 490 x 901 mm

CN20e/i

CB 5W

10635

ca. 30 l, 240 kopjes

4,2 l

22 l

2,2 l

3N~ 380-415V, 5400W,  

50-60 Hz

ca. 10 min/5 l

235 x 490 x 707 mm 

CN5e/i

CB 10

10670

ca. 60 l, 480 kopjes

-

-

-

3N~ 380-415V, 6200W, 

50-60 Hz

ca. 10 min/10 l

235 x 345 x 800 mm

CN10e/i

CB 10W

10675

ca. 60 l, 480 kopjes

5,6 l

22 l

3,6 l

3N~ 380-415V, 8400W, 

50-60 Hz

ca. 10 min/10 l

235 x 490 x 800 mm

CN10e/i



CB 2x40 CB 1x40 L/R CB 40 CN40e

Artikelnummer 10750 10755 / 10760 10765 51140

Buffervoorraad koffie/thee 80 l, 640 kopjes 40 l, 320 kopjes - 40 l, 320 kopjes

Uurcapaciteit koffie/thee* 160 l, 1280 kopjes 160 l, 1280 kopjes 160 l, 1280 kopjes -

Aansluitwaarde 3N~380-415V,  3N~380-415V, 3N~380-415V,  1N~220-240V, 140W, 

18200W, 50-60 Hz  18200W, 50-60 Hz 18200W, 50-60 Hz  50-60 Hz

Afmeting (BxD(xD1**)xH) 1240 x 685(465) x 970 mm 765 x 685(465) x 970 mm 235 x 345 x 985 mm ø455 x 535 mm

Taphoogte 153 mm 153 mm - 95 mm

Bewaartemperatuur 80-85°C 80-85°C - 80-85°C

Waterdoseertijd ca. 14 min/40 l ca. 14 min/40 l ca. 14 min/40 l -

Filterpapier 280/635 280/635 - 280/635

* Doorstroom heetwater  ** Zonder lekbak 

Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4”) 

Animo ComBi-line 40 L - technische gegevens


