Soluções Coffee Corner para
todas as actividades: escolha a sua.

DESIGN
YOUR BREAK

ESCRITÓRIOS
Uma pausa no serviço. Uma pequena conversa com
colegas, um simples toque e o seu café preferido está
pronto. Um gole que o prepara para o resto do dia.
A máquina certa para pôr as
coisas em movimento.

LOJAS
Encontra-se numa livraria e não se decide
que livro comprar. Faça uma pausa, tome um
cappuccino e encontre o que procura.
A máquina certa ajuda à melhor escolha.

BOUTIQUES
Experimente o vestido que deseja, imagine-se
no evento que sonha. Enquanto aguarda que
preparem o vestido, desfrute da deliciosa
bebida que lhe ofereceram.
A máquina certa proporciona
momentos memoráveis.

HOTÉIS
Desça para o pequeno-almoço. Café, galão,
cappuccino? Apenas um toque no monitor e liberte
os mais familiares aromas.
A solução ideal para um café da manhã à medida.

CATERING
Uma apresentação de três horas pode ser
cansativa, felizmente há um coffee-break. O
espaço está cheio, mas a espera é curta. Um
expresso perfeito para melhorar a disposição.
A solução ideal para combater o stress.

COFFEE SHOPS
Sentar-se à mesa de um acolhedor café, conversar,
sorrir, tirar um tempo livre. Pode tomar uma bebida
e planear aquelas férias especiais.
A máquina certa faz o teu negócio descolar.

Um espaço OCS compacto com as melhores
prestações para momentos de serenidade.
Uma máquina automática de dimensões reduzidas
que trás mais valias ao seu negócio.

PRIMA TOUCH

GAIA STYLE TOUCH

Versão FB
Café em grão: 2 / Produtos solúveis: 3 / Bebida/dia: 70*

Versão ES e ESV
Café em grão: 1 / Produtos solúveis: 2 / Bebida/dia: 80*

TALIA TOUCH

LEI SA RY TOUCH

Versão ES e ESV
Café em grão: 1 / Produtos solúveis: 3 / Bebida/dia: 100*

Versão ES e ESV
Café em grão: 1 / Produtos solúveis: 3 / Bebida/dia:80*

Uma completa área self-service
para clientes internacionais.
Soluções super-automáticas para satisfação de gostos
variados em diferentes contextos de consumo.

MODA TOUCH + MÓDULO CAPPUCCINO E FRIGORÍFICO, ESCALDA TAÇAS E MÓDULO DE PAGAMENTO
Versão ESV
Café em grão: 2 / Produtos solúveis: 3 / Bebida/dia: 150

FESTA TOUCH + MÓDULO LEITE FRESCO
Versão ES e ESV
Café em grão: 1 / Produtos solúveis: 3 / Bebida/dia: 100

* Valor calculado com base nas capacidades dos depósitos de café, solúveis, resíduos líquidos e sólidos.

Touchscreen e qualidade ergonómica.

Fiabilidade e inovação.

Uma experiência de consumo gratificante que
enaltece a interacção com o utilizador.

Uma alta qualidade tecnológica garante
prestações premium em qualquer situação.

Estilo e design sedutor.

Modularidade e flexibilidade.

Um design equilibrado permite a colocação da
máquina mesmo nos mais exclusivos ambientes.

Uma concepção modular dá a liberdade de
criar soluções à medida em qualquer momento.

A solução ideal que se adapta
a todas as exigências.
Uma vasta variedade de cafés para todos os gostos.
O melhor expresso italiano combinado com outros tipos de café.

Leite cremoso e delicioso.
Cappuccino e outras bebidas com creme persistente graças à opção
de módulo de leite fresco.

Todos os desejos se transformam em bebida.
Chocolate, cappuccino, cevada ou descafeínado : em cada momento
do dia a sua bebida preparada com arte.

Um simples toque melhora o dia.

Linhas elegantes e sedutoras.

Completa e fácil higienização.

Manutenção simples.

A facilidade de utilização permite a óptima
gestão de consumos e a máxima
funcionalidade da máquina.

A beleza atrai e estimula a interacção
com a máquina estabelecendo uma
experiência inesquecível.

Componentes de remoção
fácil para uma eficiente
e rápida limpeza.

Pensando não só nos utilizadores mas também em
quem abastece, as nossas máquinas são projectadas
para facilitar as intervenções de manutenção.

Tecnologias
ES : grupo de café
expresso tradicional.

ESV : grupo de café
de câmera variável.

FB : grupo de café
Fresh Brew.

Garante um café expresso de acordo com a
melhor tradição italiana.

Garante a perfeita extracção do café numa mais
ampla variedade de gostos (doses de 7 a 14 g).

Permite a obtenção de excelentes cafés
filtrados a partir das melhores moagens.
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Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

As especificações e dados técnicos
são indicativos e podem ser
alterados sem aviso prévio.

