
Área de vending adaptada a 
todos os espaços.



FÁBRICAS
Em certas situações profissionais, a pausa não é 
apenas um mero momento de descanso, mas uma 
necessidade real. Uma zona adequada para uma 
pausa, ajuda a recompor a energia física e mental.

ESCRITÓRIOS
Em todas as empresas, a área de pausa e convívio 
é um verdadeiro espaço produtivo. Uma equipa 
pode ser unida, um acordo feito, uma boa idéia 
desencadeada. A área de pausa torna-se ela 
própria uma área estratégica.

COWORKING
O mundo do trabalho está em constante evolução, 
criando novos espaços partilhados e construindo 
ambientes sempre mais dinâmicos. São cada vez mais 
necessárias as áreas de descanso que respondam a 
essas mudanças e favoreçam as relações.

METRO
Entradas e saídas de metro, a correr, sem um 

minuto de descanso. Uma pequena pausa 
revela-se um enorme prazer. A máquina certa 

no momento certo é um serviço essencial.

ESTAÇÕES DE COMBÓIO
Quer esteja esperando uma ligação, quer seja o 

fim da sua longa e cansativa viagem, uma pausa 
na plataforma para a sua bebida favorita ou um 

delicioso snack, renova-lhe a energia.

HOSPITAIS
Um lugar de stress e duro trabalho, onde 

as emoções são intensas. As pessoas aqui 
merecem o melhor café, a pausa perfeita

e o prazer de um sorriso.



Desenhar uma área de vending mais 
eficiente? Connosco pode fazê-lo.

Dispensadores de bebidas quentes que adicionam valor ao seu negócio. Dispensadores de bebidas frias e snacks que se integram e completam a sua oferta.

Hot Beverage Solutions Snack & Food Solutions

LEI600
600 copos / ES, ESV, ESV BC e IN /

Easy, Smart e Touch 21”

LEI400
400 copos / ES, ESV e IN /
Easy, Smart e Touch 21”

LEI250
ES e ESV /

Easy, Smart e Touch 15”

Ofereça uma experiência personalizada.
As pessoas pretendem a sua bebida favorita e são tentadas por menús com amplas 
escolhas, querem variedade e interactividade. Está na hora de disponibilizar o que 
procuram. Como? Com monitores touchscreen, envolventes e intuitívos, com a 
capacidade de personalizar e enriquecer as bebidas com toppings e xaropes e com 
sistemas que preservam a qualidade da matéria prima. Com nós pode fazê-lo.

LEI2GO
Copos de duas dimensões 

distintas / 1000 copos / ES / 
Topping / Dispensador mini 
snack integrado / Touch 32”

LEI700 PLUS 2CUPS +
MODULO COFFEE TO GO

Copos de duas dimensões 
distintas / 1000 copos /

ES e ESV / Topping / Tampas
e mini snack / Touch 32”

LEI600 PLUS 2CUPS +
MODULO COFFEE TO GO

Copos de duas dimensões 
distintas / 1000 copos /

ES e ESV / Topping / Tampas
e mini snack / Touch 21”

LEI300 EVO 2CUPS + ARIA S
300 copos / ES /

Easy, Smart e Touch 15”

DIVA
Copos de duas dimensões distintas 

/ Dispensador de copos manual / 
ESV / topping e Xarope / Touch 32”

ARIA L EVO (slave)
6 tabuleiros

ARIA M 
5 tabuleiros

ARIA M (slave)
5 tabuleiros

ARIA S EVO
4 tabuleiros

COLUNA: coluna lateral para acomodar latas ou garrafas de água de 50 cl.

VISTA PLUS L
6 tabuleiros / 2 colunas /

Elevador opc. / Etiquetas electrónicas 
opc. / Versão com Touch de 46”

VISTA L (Slave)
6 tabuleiros

ARIA PLUS L EVO
6 tabuleiros / 1 colunas /

Etiquetas electrónicas opc.

ARIA L EVO
6 tabuleiros

ES: grupo de expresso  ESV: grupo de café de câmara variável  IN: café solúvel

EASY: interface de selecção de membrana  SMART: interface de selecção táctil  TOUCH: interface de selecção com monitor de écran táctil



Projecte a máquina que necessita.
Para aumentar a rentabilidade da sua empresa é importante criar a solução 
certa. É por isso que deve escolher máquinas modulares, de forma a rapidamente 
ajustar a configuração de acordo com as tendências de consumo. Quer construir 
um parque de máquinas duradouro e que se mantenha na vanguarda? Com nós 
pode fazê-lo.

Coffee addicted
Gosto de vários tipos de café para além de expresso. 

Gosto de variar de acordo com a forma como me sinto ao 
longo do dia. A meio da manhã, por exemplo, adoro um 

café estilo americano.

Alberto, gerente.

Milk lovers
Desde que surgiu a oportunidade de desfrutar de um 

cremoso e aveludado cappuccinno no escritório, a minha 
pausa melhorou. Já não tenho de correr para o bar, 

podendo relaxar por mais alguns minutos.

Giulia, recepção.

Preserve os ingredientes, ofereça uma gama completa de 
cafés e dê resposta às novas tendências de consumo.

Garanta a mais eficiente gestão de leite fresco e 
alargue a oferta com saborosas bebidas.

Fresh milk

Frothing
module

Espresso
Brewer (ES)

Variable
chamber
Brewer (ESV)

Escolha a capacidade mais adequada.
Cada ambiente tem os seus ritmos, gostos e frequências de consumo. Por isso é necessário 
adequar a capacidade de produtos nas máquinas. Precisa adaptar as quantidades de produtos 
de acordo com as características de cada contexto? Evitar espaços vazíos na exposição de 
produtos? Reduzir o número de vezes que a máquina necessita de abastecimento? Diminuír os 
custos de manutenção de cada área de vending? Com nós pode fazê-lo.

Topping victims
De manhã apanho um dos primeiros combóios, não tendo muito 
tempo para um pequeno-almoço. Páro na máquina das bebidas 

da estação, bebo um café com leite enriquecido com umas 
pepitas de chocolate, tiro um snack e sigo feliz o meu caminho.

Massimo, agente comercial.

Taste trotter
Estou sempre em movimento, faço pausas a 
correr, entre uma e outra estação de metro.  

Poder tapar o meu copo é mesmo genial, permite-
me ir bebendo com total liberdade.

Chiara, estudante.

Deixe os seus clientes personalizar as suas bebidas
e aumente as suas vendas.

Satisfaça todos os tipos de consumo, aumente as hipóteses
de fidelizar os seus clientes, incremente o seu negócio.

To Go
Topping
dispenser

Mini
Snack

Syrup
dispenser
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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 informações 
técnicas são indicativas e podem 
sofrer alterações sem aviso prévio.

DESIGN
YOUR BREAK


