
Regionaal naar de Toekomst! 

Wij bieden U: 

Verkoop 

Installatie 

Technische Service 

Assortimentsadviezen 

Uw Vakspecialist: 

Automaten Food Service Europe 

Regionale Producten direct zonder omwegen 
en zonder tussenhandel naar consument! 

 

Dit Principe streven wij na met de 

Deze Automaat is een klein Verkoopwonder. Met 
toepassing van de nieuwste technieken, zeer flexi-
bel instelbaar en voor de klant zeer gebruiksvrien-
delijk, voldoet de REGIOMAT aan alle eisen die 
aan een moderne automaat worden gesteld. 

 

Met de REGIOMAT kunt u zeer efficiënt 24 uur 
per dag en 7 dagen per week uw zelf geproduceer-
de producten 100% hygiënisch, vers en direct in 
zelfbediening verkopen. 

 

Of het nu verse melkproducten betreft, vers vlees , 
zelfgemaakte jam, pasta’s of eieren, de mogelijk-
heden zijn in feite onbeperkt. 

 

U bepaald zelf direct, zonder omslachtige tussen-
handel, de verkoopprijs voor uw producten en ont-
vangt zo de marge voor uw werk die u wenst.  

 

Door het aansprekende ontwerp is deze automaat 
een echte blikvanger met een hoge mate van her-
kenning. Lekkere verse regionale producten, direct 
van de producent, 100% hygiënisch. Dat schept 
vertrouwen en stimuleert uw verkoop. 



 De REGIOMATkan het hele jaar door buiten, 

wel beschut, worden gebruikt.(-25/+35 °C). 

Door een uitgekiende koel en vorstbescher-

ming functioneert de automaat 365 dagen per 

jaar 

 De REGIOMAT is van een Liftsysteem voor-

zien waardoor producten veilig in het uitgifte-

vak worden geleverd.  

 Variabele vakinstellingen, die e envoudig kun-

nen worden aangepast bij assortimentwisselin-

gen  

 Directe Munt- of biljetten invoer 

 Zeer eenvoudig en snel bij te vullen 

 Via een Telemetrie module kunnen gegevens 

via Internet of Mobiele telefoon direct worden 

doorgegeven.(mogelijke gegevens: Tempera-

tuur, Stroomstoringen, verkopen, etc.) 

 De Automaat kan naar behoefte worden ge-

vuld en onderhouden. U hoeft er niet extra 

naar toe te rijden. Eventuele Storingen meldt 

de REGIOMAT zelfstandig / automatisch per  

E-Mail aan uw PC. 

Voorbij zijn de tijden van beperkingen in het 
productaanbod of van ruimteverliezende spiraal  
en trommel techniek.  

Door het optimale ruimtegebruik bereikt u een 
capaciteit verhoging van ruim 20%!! 
 

 

Vul voorbeeld: 160 l Melk (1l PET Flessen) 

 24 Stuks Worstdoosjes 

 25 Stuks Boter 250 g 

 30 Pack BBQ worst 

 15 Pack BBQ vlees 

 12 Glazen Honing 
 

Omdat de binnenruimte praktisch onbeperkt is in 
te stellen, is ook het productaanbod onbeperkt.  

U kunt er gewoon alles uit verkopen. 

 

Zowel op de camping, op trein/bus stations en 
als betaalbare variant op verlenging van uw ope-
ningstijden, de REGIOMAT is overal inzetbaar.  

 

Naast de vele product variëteiten biedt de  

 

  

 

echter ook een zeer hoge mate van zekerheid 
m.b.t. hygiëne en eisen van overheidswege en 
wettelijke regelgeving. Hij voldoet aan de eisen 
die gesteld worden in het kader van HACCP bv. 
m.b.t. koel temperaturen zijn door de teleme-
triemodule te controleren en goed te volgen. 

  

Melk  
Yoghurt 
Eieren 
Kaas 
Honing 
Boter 
 

Vlees 
Worsten 
Quark 
Koffie 
Olie 
… 


