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Ons nieuw concept van veelzijdigheid: iets nieuw.

Iets anders dan wat de markt je vandaag aanbiedt.

SandenVendo presenteert een unieke creatie.

Welkom tot 
veelzijdigheid
Laten we beginnen met de fundamentele zaken.
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VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN
SandenVendo observeerde nauwkeurig hoe koffiemachines zich gedragen, 

bestudeerde optimalisatie van het energieverbruik, en identificeerde de 
oorzaken van chronische problemen.

De uitdaging om een   probleemloze machine te creëren is, op zijn zachtst 
gezegd, enorm, en kan alleen worden gerealiseerd door naar het ontwerp 

te kijken vanuit een ander perspectief.

Hier komt ons nieuwe concept van veelzijdigheid om de hoek kijken: iets 
nieuws, iets anders dan wat gewoonlijk gebruikt of bekend is in de handel,  

wij presenteren u een unieke en originele creatie: 

2 TYPES INTERFACE EN PERSONALISATIE
Kies de interface volgens de behoeften van de locaties.

Het interface paneel kan gemakkelijk worden vervangen en het paneel  
kan gepersonaliseerd worden.

TOUCH
Een elegant 10 inch touch

screen biedt een menu met intuïtieve 
pictogrammen

DIRECTE SELECTIE
Snelle eenvoudige manier om direct een 

drank te kiezen
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Nieuwe SandenVendo 
koffiemaker
De nieuwe SandenVendo espressomaker blinkt uit in het 
leveren van de authentieke Italiaanse smaak.

De koffiemachine is verkrijgbaar met een infusiekamer in 
2 maten:  

 » V-36 Italiaanse Espresso (6-9 g) 

 » V-42 large Europese Espresso (9-12 g) 

De kamergrootte kan ook worden geoptimaliseerd met 
een instelknop  

v-36W Voorverwarming koffiemaker is een nieuw systeem 
dat de infusiekamer opwarmt met behulp van externe 
warmwatercirculatie.

Injectiesysteem voor menger
v-Injectie is een uniek kleploos systeem, zodat lastige 
elektrokleppen overbodig zijn. 

De horizontale beweging van het waterinjectie spuitstuk 
levert heet water aan de geselecteerde menger, 
waardoor afzonderlijke elektrokleppen voor elke menger 
niet meer nodig zijn.

De injector kun gemakkelijk verwijderd worden reiniging, 
in plaats van het gehele systeem te demonteren.   
Deze enkele injector zorgt voor warm water voor alle 
mengers met een eenvoudige “plotter” configuratie in de 
horizontale as. 

Om de injector probleemloos te houden, is er geen klep 
tussen de injector en de verwarming.
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Flexible heating system
Innovatief temperatuurbeheer met Directe 
verwarmingstechnologie

De lichtgewicht directe verwarming is een energiezuinig 
model met een zeer lage thermische massa.  
Er zijn 3 verschillende beschermingsniveaus, waaronder 
een eenmalige thermische zekering.  

Dankzij de snelle watercirculatie binnenin het systeem 
wordt de vorming van kalkschaal tot een minimum 
teruggebracht, verder wordt altijd vers water gebruikt in de 
precieze hoeveelheid die nodig is voor elke dosis drank.

Espresso-versie 
1 x 1800w directe verwarming circuit voor espressomaker en 
3200w directe verwarming circuit voor menger selectie

Instant-versie 
1 x 3200w directe verwarming, waardoor gecombineerde 
werking mogelijk is voor langere drankjes, zoals thee, 
chocolademelk.  

Laag stroomverbruik:  Geen Stand-by modus vereist

Nieuw ontwerp ingrediëntenbus
Een uniek ontwerp van de open/dicht knop, makkelijk 
te bedienen wanneer de bus eruit gehaald is, waardoor 
afval en rommel worden verwijderd.  

De bus is ontworpen om de constante poederverdeling 
te optimaliseren tijdens de levering en het probleem van 
poederverharding te voorkomen. 

85
CUPS/u

High volume
CaffèUNO is ideaal voor kleine tot 

middelgrote volume locaties met een 
gemiddelde behoefte van 85 cups/uur *. 

De Instant verwarming laat een continue 
drank bereiding toe. 

Er wordt een perfecte Espresso bereid, ook 
diverse andere warme dranken kunnen ook 

worden geserveerd.

De Output temperatuur voor instant 
dranken is gegarandeerd. 

* Gegevens beschikbaar op aanvraag



Meer voordelen
Automatisch reinigingskanaal is beschikbaar 
om alle watercircuits schoon te maken door 
middel van  een reinigingstablet (ontkalken), 
dat direct via een luikje aan de achterkant van 
de machine kan worden ingebracht. 

De gebruikersinterface (frontpaneel) is 
verwisselbaar om in het budget of bij de 
locatie te passen. (ingangsniveau, elegant, 
touchpanel) 

Nieuw elektronisch controlepakket en software 
op basis van Android-platform

V-Flexi menu is een reeks voorbereide menu’s 
die beschikbaar zijn in de machine. 

Tijd is een belangrijk element voor een 
succesvolle bedrijfsvoering. Om tijd te 
besparen bij het opstellen van drankmenu’s, 
zijn er al een aantal gebruikelijke dranklabels 
en vooraf ingestelde drankmenu’s 
geïnstalleerd.  

Alles wat nodig is, is het combineren van de 
selectie en het menu. 

De individuele drankmenu’s zijn gemakkelijk 
aan te passen aan de door u gewenste smaak.
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Temperatuurbeheer
Eén knop, één temperatuur 
Mogelijkheid tot Individuele temperatuursinstellingen. 
Espresso wordt bijvoorbeeld ideaal geserveerd bij 85-94°, 
terwijl thee doorgaans een hogere temperatuur van  
95-100° vereist.

Op persoonlijke smaak afstelbare drinktemperatuur 
Gebruikers kunnen de temperatuur van hun dranken 
aanpassen op het touchscreen.

Nauwkeurig temperatuurbeheer 
Schenktemperatuur kan gecontroleerd worden tussen 
+/- 1°C.



De ultramoderne 
Coffee Server 

van SandenVendo 
maakt het ritueel 

van koffiezetten en 
serveren tot een heel 
bijzondere ervaring.

De SandenVendo  Coffee 
Server is ideaal voor  hotels en 

restaurants die er trots in scheppen 
om een hoog serviceniveau te 

bieden en ernaar streven hun gasten 
op elk moment van hun verblijf een 
eersteklas ervaring te laten beleven.  

Het is evengoed geschikt voor 
kantoorlocaties waar de koffiepauze 
wordt beschouwd als een kostbaar 

en rustgevend moment op een zware 
werkdag.

Het bereiden van koffie van hoge 
kwaliteit moet net zo gemakkelijk en 
plezierig zijn als het proeven ervan. 

Dit is waar de SandenVendo in het 
spel komt; het maakt het koffiezet- en 
serveerritueel tot een unieke ervaring.
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CAFFÈUNO “PRO” 
ESPRESSO w/ hopper semiautomatic

TSC

CAFFÈUNO 
ESPRESSO semiautomatic 

TSE

CAFFÈUNO 
INSTANT semiautomatic

TSH

AFMETING H x B x D 770 x 420 x 530 mm 660 x 420 x 530 mm 660 x 420 x 530 mm

GEWICHT 35 Kg 35 Kg 35 Kg

KOFFIEBONENBUS 2,4 kg (hopper) 1,2 kg ///

POEDERBUS 2 Large | 1 Small 2 Large | 1 Small 2 Large | 2 Medium | 1 Small

KOFFIEMOLEN Conische messen Conische messen ///

DISPLAY
TOUCH 10" Touch screen 10” Touch screen 10” Touch screen

DIRECTE SELECTIE  5” Display met 10 directe druktoetsen  5” Display met 10 directe druktoetsen  5” Display met 10 directe druktoetsen

KOPPELING WATERAANSLUITING 
G 3/4“ 2 - 8 Bar  

(0.2 Mpa - 0.8 Mpa)

G 3/4“ 2 - 8 Bar  

(0.2 Mpa - 0.8 Mpa)

G 3/4“ 2 - 8 Bar  

(0.2 Mpa - 0.8 Mpa)

THERMISCHE BEVEILIGING 16A 16A 16A

PROTOCOL VAN HET BETAALSYSTEEM  

(OPTIONEEL)
MDB / Executive MDB / Executive MDB / Executive

STROOMTOEVOER 220/240 V  -  50/60 Hz 220/240 V  -  50/60 Hz 220/240 V  -  50/60 Hz

ENERGY CONSUMPTION* 134 Wh/L 134 Wh/L 134 Wh/L

* Energieverbruik in Kwh per liter van gebruikte Espresso koffie
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ONDERKAST STANDARD 
T1841/1 Zwart  |  T1841/2 Wit

TOP* 
P/N T1841/3 Zwart  |  P/N T1841/4 Wit

AFMETING H x B x D 820 x 420 x 515 mm 820 x 420 x 515 mm

GEWICHT 21,4 Kg 21,4 Kg

*Onderkast TOP heeft Kit 145094 (waterreservoir 20L) nodig, clips, afvalemmer, tubes en kabels inclusief

 

OPTIELIJST

Touch screen 10” meerdere talen

Speciaal gecodeerd Rielda slot

Extern waterreservoir (20L) met 

onderkast

Waterverzachter (externe koppeling)

Aanpasbare behuizing en kleur van het 

voorpaneel

Bekersensor

Meerdere betaalsystemen (cashless, 

muntsysteem,…)

Onderkast met grote afvalcontainer, 

waterreservoir, betaalsysteem)

 

ONDERHOUD

Software update: usb / wifi / Sim kaart

Dagelijks onderhoud is simpel door 4 

functie toetsen

24v DC (uitgezonderd 

verwarmingselement, molen, pomp)

Onderhoudsperiode ondersteund 

door kleuraanduiding

Onderhoudsaanduiding op scherm

KLEUREN

Zwart   | Wit 

PRODUCT CAPACITEIT
CONTAINERGROOTTE

SMALL MEDIUM LARGE

Poedermelk 0.3 Kg 0.7 Kg 1.0 Kg

Chocolademelk 0.8 Kg 1.5 Kg 2.2 Kg

Citroen thee 1.0 Kg 2.0 Kg 3.0 Kg

Ginseng thee 0.5 Kg 1.0 Kg 1.5 Kg

Instant koffie 0.3 Kg 0.6 Kg 0.9 Kg
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Wie zijn we ?

De hoogwaardige en innovatieve oplossingen van 
Sanden verbeteren wereldwijd het dagelijks leven 
van consumenten en professionals.

Sinds de oprichting heeft  Sanden zich verbonden 
om milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden.

Afgewerkte producten en productieprocessen 
zijn ontworpen met respect voor de toekomst en 
houden rekening met de behoeften van volgende 
generaties. Bijvoorbeeld, de Sanden Forest 
Akagi Plant in Japan staat door de ‘Organisation 
for Economic Coöperation’ and Development 
geprezen als één van de 7 meest duurzame 
productie sites wereldwijd.

Vandaag de dag, biedt Sanden HoReCa 
professionals een breed gamma aan veelzijdige 
oplossingen, waardoor ze in staat zijn om de best 
mogelijke klantenservice te leveren terwijl er ook 
hoge energiebesparingen gerealiseerd worden.  
Sanden levert wereldwijde uitmuntendheid, 
betrouwbaarheid, kwaliteit en ecologie die de 
HoReCa professionals kunnen doorgeven aan hun 
klanten.
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