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PANI VENDING V.S8



Pani Vending S8
Servir baguetes deliciosas e crocantes pode contribuir
significativamente para o sucesso do seu negócio.
Conseguimos melhorar a oferta de pão do seu
estabelecimento, adicionando um serviço 24/7 que
disponibiliza baguetes sempre quentes e estaladiças. Seja
dia ou noite, o resultado é sempre consistente e perfeito.

Disponibilidade de baguetes programável por dia e por hora.

Baixos custos fixos e margens de venda vantajosas;

Manutenção de limpeza rápida e cómoda;

Temperaturas de cozedura
ajustáveis até 235ºC e tempos
entre 5min e 8min.

Temperaturas de refrigeração
ajustáveis entre 6ºC e 10ºC.

Estocagem máxima de 12
baguetes e temperaturas
ajustáveis até 40ºC .

Conexão online permitindo
envios de alertas, acesso
remoto e actualização das
estatísticas de venda.

Peso

Dimensões (LxPxA)

Capacidade de armazenamento total

Nominal

Ligações

A zona de quente permite uma distribuição unitária em aproximadamente 15 segundos

3x 240v + N + T

15 kilowatts

180 baguetes (aprox.)

110 cm x 280 cm x 220 cm

1300 quilos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

www.mecondielle.com



PROTEÇÃO PARA EXTERIOR

ECRÃ LED PUBLICITÁRIO

SISTEMA DE PAGAMENTO CASHLESS

O seu design atrativo foi desenhado
para promover o bem-estar tanto do
cliente como do consumidor final. Seja
dia ou noite esteja sempre abrigado e
protegido, com elevados níveis de
visibilidade.

Iluminação LED de
baixo consumo

O ecrã de publicidade em LED
apresenta oportunidades únicas de
conteúdo de vídeo e imagem. A
combinação perfeita de criatividade e
valor é a chave para chamar a atenção
de qualquer cliente.

A oferta de múltiplos sistemas de
pagamento oferece a qualquer cliente
formas mais cómodas de compra.
Sem a necessidade de troco ou de
procedimentos complexos, tenha as
filas diminuídas e aumento das vendas.

Proteção contra
chuva vertical

Proteção contra
iluminação solar

Divulgação da
marca própria

Divulgação de
outros negócios

Resolução em
curtas distâncias

Pagamento via
aplicativos

Pagamento via
cartão de crédito

Pagamento via
QR Code
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Da manutenção programada às substituições de peças e serviços remotos, dispomos
de uma gama de serviços especializados, desenvolvidos exclusivamente a pensar na
sua comodidade.

Uma máquina inteligente que pode
ser parametrizada e controlada
remotamente. O seu software foi
desenvolvido para facilitar a sua
usabilidade, deixando à disposição
diversas ferramentas de análise
que permitem um melhoramento
significativo da sua performance.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Instalação (transporte e arranque da máquina no local)

Formação inicial (limpeza, plataforma online e usabilidade)

Acesso online (acesso remoto, manutenções, estatísticas e updates)

Licença de estatísticas (acesso a estatísticas na plataforma digital)

Relatórios de estatísticas (melhorias e benefícios da estratégia aplicada)

Pacotes completos de manutenção

Pacotes de formação especializada



Com uma média superior a 160 baguetes
por dia, foi feito um segundo investimento
numa nova máquina. O sucesso manteve-se
passando a uma média diária de vendas na
ordem das 270 baguetes .

Foi uma das primeiras máquinas instaladas
num dos mais conceituados supermercados
em França. Um sucesso que se expandiu
por mais 10 supermercados da cadeia.

A instalação de um balcão conexo, de
confecção de sanduíches, foi a chave do
sucesso na Califórnia. A venda de pão e
sanduíches sempre quentes, revolucionaram
a oferta de produto no espaço.

CURIOSIDADES
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Rua Joaquim de Carvalho, Nº3
Zona Industrial Casal do Marco
2840-191, Seixal, Portugal

E-mail: contact@mecondielle.com

CONTACTOS

MORADA

Tel: (+351) 21 287 00 25
Fax: (+351) 21 253 43 83


