
GAIA STYLE RY 
EN AVSLAPPNAD 
ATMOSFÄR

SPECIFIKATIONER
■ Elförsörjning: 220-240 Vac - 50/60 Hz
■ Intern elförsörjning: alla elektriska komponenter matas med 24 Vdc, 
med undantag för pannans motstånd, pumpen och fläkten som drivs 
av nätspänningen.
■ Strömförsörjning: 1,80 kW espressoversion med en värmetank.  2,80 
kW espressoversion med dubbla värmetankar. 
■ Vattenförsörjning: kopplingsanslutning = 3/4,
vattentryck = 0,5 – 6,5 bar

FUNKTIONER
■ Spillbricka: 1 liter, lätt uttagbar, med synlig signal för maximal vatten-
nivå.
■ Sumplåda: 50 kapslar med automatisk blockering av maskinen vid 
uppnående av maximal kaffeavfallsnivå.
■ Vattentank: 3,6 liter vatten tillgängligt placerat bakom produktbehåll-
arna och möjlighet att fylla med stängd dörr (på toppen av maskinen).

BETALNINGSSYSTEM
■ Kompatibel med kontantlösa system, nyckel eller badge.

PRODUKTKAPACITET
Bönbehållare   3,5 lt (1,35 kg)
Extern Bönbehållare   6,2 lt (2,3 kg)
Enkel kanister för instantprodukter 1,5 lt
Dubbel kanister för instantprodukter 3,5 lt

TILLBEHÖR 
■ Skåp utrustat med ett förvaringsfack för socker, koppar, skedar och 
förberedd för placering av vattentank, spillbricka och sumphink. 
■ Kaffe- och spillhink med synlig signal (sats för skåp). 
■ Extern förlängningssats för bönbehållare (2,3 kg) i transparent ABS 
med låst lock. 
■ Konverteringssats från autonom tank till huvudvattenförsörjningen 
■ Kit för kanna. 
■ Färsk mjölk kylmodul. 
■ Kit från enkel till dubbelt utlopp för ESV-version. 
■ Kit för mugghållare i rostfritt stål.

MILJÖ
■ I enlighet med ROHS och WEEE.

KAFFEBÖNOR* INTSTANT

1. Kaffebönor 2. Choklad
3. Mjölk

1. Kaffe 2. Choklad
3. Mjölk

*Giltig konfiguration för version med traditionell espressobryggare + kaffebryggare med variabel kammare

GAIA STYLEL RY MODELL GAIA STYLE RY
1ES-2 DB FV

GAIA STYLE RY
1ES-2 SB FV

GAIA STYLE RY
1ESV-2 DB FV

GAIA STYLE RY
IN-3 SB FV

Användargränssnitt easy / touch 7” easy / touch 7” touch 7” easy / touch 7”

Version kaffebönor kaffebönor kaffebönor instant kaffe

Traditionell espressokaffebryggare (ES) es es - -

Kaffebryggare med variabel kammare 
(ESV) - - esv -

Behållare för kaffebönor 1 1 1 -

Boiler 2 1 2 1

Kanistrar för instant produkter 2 2 2 3

Vattentillgång mw / wt * mw / wt * mw / wt * mw / wt *

Mått mm H 635 x 310B x 475D / VIKT 25 KG        Skåp: 900H x 310B x 475D / VIKT 25 KG

OCS-lösningen framtagen för att 
ge mer stil till kaffepausen.

COFFEE STATION SOLUTIONS
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PATENTERAD
ESPRESSOEASY SELECTIONSTOUCH SELECTIONS

FÄRSK MJÖLK-MODUL 
(VALFRITT)

VARIABEL
KAMMARE

* Varje modell finns tillgänglig i MW (huvudvattenanslutning) och WT (vattentanksats) version.

1 2 31 2 3

Bianchi Vending är ett varumärke som tillhör:
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

Specifikationer och tekniska information 
som ges är vägledande och kan komma att 
ändras utan föregående meddelande.



mug-hot

BEKVÄMLIGHET, SMAK, 
DESIGN: FÖRNYA GLÄDJEN AV 
ATT VARA TILLSAMMANS
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Med en så bred meny finns det fler möjligheter för er och du kan 
erbjuda ett bredare sortiment och prisutbud.

Ditt utbud blir ännu mer lockande: drycker med mjölk
inkluderar några av de produkter som konsumenterna älskar 
mest av allt.

Tillgodose olika önskemål, med Gaia Style Ry kan du servera i 
allt från höga latteglas till espressokoppar.

Färsk mjölk-modulen förbättrar hanteringen av denna ingrediens. 
Resultatet? Krämiga drycker som folk älskar.
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Inrätta en mysig kaffehörna som erbjuder stor potential. Gaia 
Style Ry rymmer upp till 2,3 kg kaffe och rekommenderat 
uttag är mellan 20 till 60 koppar per dag. Den har en 
omfattande varierad meny av drycker som med hjälp av två 
behållare för instant produkter samt möjlighet att välja ESV-
versionen med variabel bryggkammare gör att du kan lägga 
till alla kaffespecialiteter till ditt sortiment: Espresso, Lungo, 
Caffé Americano, Caffé Macchiato och många flera.

Mer än vad du förväntar dig: med Fresh Milk-modulen kan 
du ge Gaia Style Ry-menyn extra kvalitet och valmöjligheter 
vilket gör att dina kunder kan göra cappuccino och många 
andra läckra drycker på ett ögonblick.

■ ES-version med traditionell espressobryggare: espressokaffe gjort enligt 
italiensk tradition.
■ ESV-version kaffebryggare med variabel kammare: doserar från 8 till 13 g. Det 
garanterar perfekt bryggt kaffe i alla dess smakrika varianter.
■ Produktlayout med en behållare för 1,3 kg kaffebönor och två behållare för 
instant produkter.

■ 4-liters kylskåp för att hålla mjölken under perfekta förhållanden.
■ Automatisk sköljning.
■ Daglig manuell rengöring med guidad procedur på Touch-versionen.
■ Mugghållare med muggvärmningsmöjlighet: muggförvaringsutrymme 135 mm 
högt, med plats för ca 20 muggar.
■ Kompatibel endast med versionen med hela bönor.

■ Storlek: L 30 x H 63 x D 45 cm

LITEN STORLEK, STOR 
POTENTIAL FÄRSK MJÖLK FÖR 

OEMOTSTÅNDLIGA DRYCKER

GAIA STYLE RY TOUCH 7 ”
+ MODUL FÖR FÄRSK MJÖLK
(valfritt)

sync02

Sätt konsumenterna i centrum med interaktionen som 
erbjuds i Gaia Style Ry, pekskärm-menyn guidar kunderna 
och hjälper i valet av drycker.

■ Välj mellan 2 intuitiva gränssnitt:
Easy: bakgrundsbelyst knappsats med 8 valknappar och en personlig anpassningsbar 
3,5-tums LCD TFT-färgskärm.
Touch: 7-tums pekskärm med en intuitiv, lättanpassad meny. Det erbjuder ett 
effektivt utrymme för kommunikation som kan visa videor och produktinformation.

DEN HÄR KAFFEHÖRNAN ÄR 
SÅ TREVLIG!

Dina kunder kommer att få mer glädje av att få njuta av ett 
varierat utbud.
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Pausen är mer avslappnad när du kan välja med smak och 
enkelhet.

GAIA STYLE EASY + SKÅP

shield-check04

Snabb maskinrengöring? Detta förbättrar också 
produktiviteten: bara en touch, och den är redo att 
servera nästa kaffe.

En trygg paus är en paus som får människor att le: 
sinnesfrid är avgörande för total njutning.heart

abacus

En maskin som kontinuerligt hygieniseras erbjuder 
en garanti som många konsumenter förväntar sig i 
dagens värld. Med Gaia Style Ry tar det bara några 
sekunder att uppfylla deras krav, och även dina: 
programmering av tvättcyklerna och enkel åtkomst 
som underlättar rengöringen.

HYGIEN PÅ BARA NÅGRA 
SEKUNDER: SÄKERHET 
OCH...AVSLAPPNING

Förbättra atmosfären på 
arbetsplatsen och förstärk en 
av de trevligaste stunderna med 
några kollegor och en kopp i 
handen, nöjet av att koppla av och 
dela en stund tillsammans.

Gaia Style Ry förnyar nöjet av ett gott 
sällskap på kontoret, i butiken eller i 
studion: ett designelement som gör 
miljön trevligare, en meny med många 
möjliga alternativ som ger all den 
valfrihet du någonsin kan önska dig.


