
Zonder meer genieten



Daalderop Percolators

Daalderop professionele koffiezetapparatuur is van een hoogwaardige kwaliteit. Betrouwbare apparaten die snel koffie 

zetten en in capaciteit variëren van 10 tot 110 koppen. De percolators zijn gemaakt van roestvrij staal en hoogwaardig 

kunststof en hebben een lange levensduur. Ze zijn veilig, gebruiksvriendelijk en eenvoudig in onderhoud. Het 

functionele design verleent de apparaten een tijdloze uitstraling waardoor ze in elke omgeving tot hun recht komen.

Door een unieke, speciale regulering van de temperatuur behoudt de koffie lange tijd zijn heerlijke, verse smaak. 

De Daalderop koffiezetapparatuur is daarom uitermate geschikt voor gebruik in de groot- en kleinhoreca, sport- en 

bedrijfskantines en kantoren. Kortom, overal waar u snel wilt beschikken over grote aantallen vers gezette kopjes 

koffie.

PROFESSIONAL 80P/PROFESSIONAL 80PVW
De Professional 80P heeft de dubbele capaciteit van 
de Professional 40P en is ideaal om grotere groepen 
snel van heerlijke, verse koffie te voorzien. Binnen drie 
kwartier zijn tachtig koppen heerlijke koffie klaar. Net als 
de Professional 25P en de Professional 40P vult u de 
Professional 80P handmatig. De Professional 80PVW 
heeft als voordeel dat u deze behalve handmatig ook 
semi-automatisch kunt vullen door het apparaat aan te 
sluiten op de waterleiding.

PROFESSIONAL 25P
Dit compacte koffiezetapparaat, met een capaciteit 
van maximaal 25 koppen per keer, vult u handmatig. 
Door de speciale constructie en de toepassing 
van voornamelijk roestvrij staal kan de koffie langer 
worden bewaard, zonder dat de smaak nadelig wordt 
beïnvloed. De Professional 25P is net als alle Daalderop-
percolators standaard uitgerust met een resetbare 
temperatuurbeveiliging. 

PROFESSIONAL 40P
Dit koffiezetapparaat is gebouwd volgens hetzelfde 
principe al de Professional 25P. Het belangrijkste 
verschil is dat de Professional 40P een capaciteit heeft 
van veertig koppen per keer. Dit apparaat is bij uitstek 
geschikt voor gebruik in de horeca, in kantoren en in 
bedrijfs- en sportkantines.

Snel heerlijke koffie, in elke hoeveelheid

Professional 40P

Professional 25P

Professional 80P / 80PVW



Daalderop Percolators

PROFESSIONAL 110P/PROFESSIONAL 110PVW
Met de grootste uit de serie Daalderop percolators kunt 
u reeds binnen vijftig minuten genieten van de geur van 
maar liefst 110 heerlijke koppen koffie. De Professional 
110P vult u handmatig. De Professional 110PVW kan 
zowel handmatig als semi-automatisch worden gevuld.

PROFESSIONAL 5HWA 
Het design van dit professonele heetwaterapparaat 
is geheel in lijn met de serie Daalderop-percolators. 
De Professional 5HWA zorgt  ervoor dat u altijd een 
buffervoorraad van vijf liter water ter beschikking  heeft 
voor de bereiding van bijvoorbeeld soep, thee of warme 
chocolademelk. Door zijn hoge vermogen warmt  hij 
tweeënhalve liter water op in slecht zeven minuten.

Waarom een Daalderop percolator de beste keuze is
• Unieke temperatuurregulering: koffie blijft lang vers
• Veel heerlijke koffie in korte tijd
• Verwarmingselement van roestvrij staal
• Handige vaste wateraansluiting bij 80/110 PVW
• Makkelijk schoon te maken
• Gebruiksvriendelijk
• Grote duurzaamheid (RVS 18/10)
• Exclusieve design no-dripkraan
• Europees product (made in Holland)

Percolators  

  25P 40P 80P 80PVW 110P 110PVW 5HWA

Artikelnummer  020125001 020107174 020108474 020108475 020110377 020110378 021517277

Vaste wateraansluiting  nee nee nee ja nee ja nee

Spanning (V) 230 230  230 230 230 230 230

Vermogen (W) 1115 1115 1370 1370 1870 1870 2000

Doorsnede (mm) 212 212 250 250 250 250 212

Hoogte (mm) 385 460 525 525 640 640 453

Inhoud (koppen/liter) 25/3,2 40/5 80/10 80/10 110/15 110/15 40/5

Min. zethoeveelheid (koppen) 10 15 25 25 35 35 -

Capaciteit (l/uur) ca. 10 ca. 10 ca. 13 ca. 13 ca. 20 ca. 20 -

Zettijd bij max. vulling (min.) ca. 17 ca. 27 ca. 42 ca. 42 ca. 48 ca. 48 -

Opwarmtijd bij max. vulling (min.) - - - - - - ca. 15

In 1x af te tappen (liter) - - - - - - 2,5

Technische gegevens

Professional 110P / 110PVW

Daalderop waterkoker

Professional 5HWA
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Dealer

Daalderop Percolators van Animo zijn hoogwaardige koffiezet-

apparaten. Animo is al 60 jaar dé specialist op het gebied van 

hoogwaardige koffiezetsystemen en automaten voor professioneel 

gebruik. Onze zelfontwikkelde apparatuur is vervaardigd uit 

duurzame materialen en staat bekend om de unieke uitstraling 

en kwaliteit. Wereldwijd bieden wij commerciële en technische 

ondersteuning aan onze distributeurs. Vanuit ons uitgebreide 

assortiment kunnen wij voor elke situatie de juiste toepassing 

leveren.
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