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MINIBAR CONCEPT
PRODUCTSPECIFICATIES 

MINIBAR ESPRESSO

MINIBAR INSTANT

MINIBAR CHOCO

MINIBAR SOEP



Specifi catie MBS01 – Instant soep MBI01 – Instant koffi e MBE01 - Espresso MBC01- Chocolade

Inhoud 3 productcanisters 4 productcanisters 3 productcanisters 1 bag-in-box

instant soep 78x320 = 3,2 liter

instant koffi e 64x250 = 2 liter
instant topping 64x250 = 2 liter
instant suiker 64x250 = 2 liter
instant cacao 64x250 = 2 liter

bonen = 800 gram
instant canister (topping/ca-
cao/suiker) = 64x180 = 1,7 liter

vloeibare chocolade 4 l/5 kg = 
max. afmeting
bxhxd = 170x250x160

Boiler gravity boiler 1.75 liter 2 kW gravity boiler 1.75 liter 2 kW pressure boiler 0,8 liter 2 kW gravity boiler 1.75 liter 2 kw

Aansluitingen

Vermogen 230V, 50Hz, 2000 W 230V, 50 Hz, 2000 W 230V, 50 Hz, 2100 W 230V, 50 Hz, 2000 W

Water 3/4” BSP 3/4” BSP 3/4” BSP 3/4” BSP

Waterdruk 0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar 0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar 0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar 0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar

Eigenschappen
Sterkte instelbaar voor alle 
ingrediënten 

Sterkte instelbaar voor alle 
ingrediënten

Sterkte instelbaar voor alle 
ingrediënten

3 standaard instellingen

2-regelige LCD-display 2-regelige LCD-display 2-regelige LCD-display 2-regelige LCD-display

Touch met veel mogelijkheden 
en LED-verlichting als respons

Touch met veel mogelijkheden 
en LED-verlichting als respons

Touch met veel mogelijkheden 
en LED-verlichting als respons

Touch met veel mogelijkheden 
en LED-verlichting als respons

Intuïtieve interactie Intuïtieve interactie Intuïtieve interactie Intuïtieve interactie

Met telemetrie mogelijkheden Met t elemetrie mogelijkheden Met telemetrie mogelijkheden

Separate heetwateruitloop Separate heetwateruitloop Separate heetwateruitloop Separate heetwateruitloop

Gelijktijdige uitloop van heet-
water en koffi e

Gelijktijdige uitloop van heet-
water en koffi e

Verlichting voor branding
Instelbare verlichting voor 
branding

Instelbare verlichting voor 
branding

Instelbare verlichting voor 
branding

Customised branding mogelijk Customised branding mogelijk Customised branding mogelijk Customised branding mogelijk

Soeptrechter – menging in-
de-kop

3 mixers 1 mixer 1 mixer

Gehard glazen deur Gehard glazen deur Gehard glazen deur Gehard glazen deur

Enkelvoudige uitloop Dubbele uitloop Dubbele uitloop Dubbele uitloop

Eén cup-sensor Twee cup-sensoren Twee cup-sensoren Twee cup-sensoren

Lekbak-sensor Lekbak-sensor Lekbak-sensor Lekbak-sensor

Automatisch spoelprogramma Automatisch spoelprogramma Automatisch spoelprogramma 

Lekbak van buitenaf uitneem-
baar

Lekbak van buitenaf uitneem-
baar

Lekbak van buitenaf uitneem-
baar

Lekbak van buitenaf uitneem-
baar

Melding bij lege canister Melding bij lege canister Melding bij lege canister Melding bij lege canister

Energiebesparend programma 
VIPS

Energiebesparend programma 
VIPS

Energiebesparend programma 
VIPS

Energiebesparend programma 
VIPS

Max. kopjeshoogte 115 mm

Max. kopjeshoogte bij kof-
fi e-uitloop 120 mm
Max. kopjeshoogte bij heetwa-
teruitloop 115 mm

Max. kopjeshoogte bij kof-
fi e-uitloop 120 mm
Max. kopjeshoogte bij heetwa-
teruitloop 115 mm

Max. kopjeshoogte bij kof-
fi e-uitloop 120 mm
Max. kopjeshoogte bij heetwa-
teruitloop 115 mm

Kannenfunctie voor kleine 
kannen/cup2go

Kannenfunctie voor kleine 
kannen/cup2go

Kannenfunctie voor kleine 
kannen/cup2go

Capaciteit 100 kopjes per uur 120 kopjes per uur 80 kopjes per uur 50 kopjes per uur

Gewicht 24,5 kg 21 kg 29 kg 22 kg

Aantal per pallet 8 8 8 8

Afmetingen 594x310x461 mm (hxbxd) 594x310x461 mm (hxbxd) 594x310x461 mm (hxbxd) 594x310x461 mm (hxbxd)

Afmetingen in verpakking 680x410x595 mm (hxbxd) 680x410x595 mm (hxbxd) 680x410x595 mm (hxbxd) 680x410x595 mm (hxbxd)

Transport gewicht 27,5 kg 24 kg 31,8 kg 25 kg

Het Minibar concept biedt  consumenten op het 

werk een maximale keuze aan dranken, variërend 

van koffi e, koffi e specialiteiten en chocoladedrank 

tot aan soep en heet water  voor thee.

Het concept bestaat uit vier verschillende machines met eenzelfde 

look & feel die naar keuze naast elkaar geplaatst kunnen worden. Het 

Minibar concept is uitbreidbaar en makkelijk te koppelen. Dit eventueel 

aangevuld met verschillende side units voor bijvoorbeeld  ingrediënten 

of betaalsystemen. Iedere Minibar machine kan worden voorzien van een 

betaal systeem. Alle producten zijn voorzien van een vaste wateraansluiting, 

die een continue productuitgifte waarborgt.

Minibar Espresso -  koffi especialiteiten bereid uit verse bonen

Minibar Instant -  koffi especialiteiten bereid uit instant koffi e

Minibar Soep - voor 3 soorten soep (poeder)

Minibar Choco - voor chocoladedrank (bag-in-box, vloeistof)

De dealer/operator heeft hiermee een concept in handen dat in een 

compacte vorm meerdere producten en heet water kan leveren, met een 

minimaal aantal spare parts.

Tevens kunnen alle Minibar producten worden voorzien van customised 

branding. De identiteit van de dealer of eindgebruiker krijgt maximale 

aandacht door een met backlight verlichte dia.

Side unit 
voor melk, suiker, 
lepeltjes e.d.

Side unit 
met munt proever 
en/of mogelijkheid voor 
contactloos betalen

Side unit 
met slede voor 
geldwisselaar

Ditting EK7 
built in grinder
Ditting EK7 
built in grinder

Veromatic heeft specifi ek voor de Minibar reeks een aantal side units 

ontworpen. Er zijn 3  varianten beschikbaar die ook toepasbaar zijn op 

andere Veromatic- machines. Er is een side unit met vakjes voor bijvoor-

beeld melk, suiker en lepeltjes. De andere twee side units  zijn gereed voor 

inbouw van diverse betaalsystemen en een geldwisselaar.

Ditting molen met 

keramische maalschijven

Grinder technologie: 
■  Maalschijven: Keramisch

■  Diameter: Ø 64 mm


