
Onze mobiele
snackmeubels
ADM automaten -  
Haal eruit wat erin zit
Een RVS-snackmeubel is de oplossing voor uw bedrijf als u kiest voor  
gemak en mobiliteit. Dit mobiele meubel is eenvoudig verrijdbaar en 
er is geen installatie nodig, een kwestie van de stekker in het stop-
contact  steken. ‘Plug and play’, wel zo handig. Optioneel kunnen de 
automaten voorzien worden van contactloos betalen. Dit zorgt voor 
meer omzet en gebruikersgemak. Wij leveren tevens een gekoeld 
meubel in deze uitvoering.

 Ook gekoeld leverbaar 
 Stekkerklaar ‘plug and play’ 
 Leverbaar in iedere RAL kleur 
 Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen 
 Geen installatiekosten 
 Nieuw en gebruikt meubel leverbaar

Onze mobiele snackmeubels zijn voorzien van drie 
loketautomaten, hierbij kunt u kiezen uit 3 verschillende 
modellen, Classic, Excellent en Excellent+. Ons Excellent 
model is uitgevoerd met een display aan de achterzijde, 
waarop u alle belangrijke informatie kunt zien. Zoals de 
dagomzet, totale verkoop, transacties en temperatuur. 
Ons top model de Excellent+ met TCS beschikt over een 
“smart” box die alle relevante data koppelt aan uw kassa 
en/of computersysteem.



Praktische en betrouwbaar
 Eenvoudig schoon te maken 
 Frontdeur in geheel te openen en dubbele schuifdeur 
 Energiezuinige gesloten kast met verlichting 
 HACCP-proof 
 Snel inzetbaar

Aanschaf
  Kopen 
 Leasen (al vanaf €250,00 per maand)

 

Elk denkbaar betaalsysteem
 Contactloos / smartphone 
 Creditcard of klantkaart 
 Tokens 
 Elektronische muntinworp, instelbaar voor iedere valuta

Wilt u meer weten over onze automaten? Neem contact met ons op.
040 - 285 55 85  |  De Hooge Akker 33  |  5661 NG Geldrop

info@admautomaten.nl  |  www.admautomaten.nl

CLASSIC MEUBEL EXCELLENT MEUBEL EXCELLENT+ MEUBEL

Optie contactloos betalen + + +

Digitale teller snackverkoop + + +

Inworp klant zichtbaar via display + + +

Digitale temperatuur instelling - + +

Elektronische teller snackverkoop optioneel + +

Elektronische teller kaartverkoop optioneel + +

Luchtcirculatiesysteem - - -

Prijzen instellen via menu - + +

Elektronisch menu (dagverkoop etc.) - + +

Smart box voor data overdracht - - +

Verblijfstijd en temperatuur controle Systeem - - +

MOVE systeem - - +

Aansluitwaarde 230V/50hz/1020W 230V/50hz/885W 230V/50hz/885W

Afmetingen 1950 x 1081 x 604 mm 
(hxbxd)

1950 x 1081 x 604 mm 
(hxbxd)

1950 x 1081 x 604 mm 
(hxbxd)

Gewicht 350 kg 350 kg 350 kg
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230V/50hz/215W

1950 x 1081 x 604 mm 
(hxbxd)

450 kg

GEKOELD

Ons gekoelde meubel is voorzien van 3 gekoelde automaten met extra diepe vakken. 
Een stand-alone meubel door de geïntegreerde koelmotor waarbij de temperatuur 
ingesteld kan worden tussen de 4 en 7,5ºC. Dit biedt u als ondernemer de kans om 
uw klant verse salades, maaltijden, fruit of gekoelde  dranken aan te bieden. Door de 
dubbele schuifdeur is de automaat extra geïsoleerd en blijft de temperatuur constant 
onder controle.


