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MINIBARES

São três as tecnologias mais solicitadas para os minibares: 
absorção, termoABSORÇÃO e compressor.

Cada tecnologia tem características que se adaptam a umas 
necessidades específicas. É fundamental conhecê-las para 
escolher modelo de minibar que mais se adapta às suas 
necessidades. A escolha correta garante um rendimento ótimo.

TECNOLOGIAS

Tecnologia compressor

Sistema que arrefece mais rápido. Indicado para climas quentes. 
Através da compressão de fluidos num circuito fechado, o 
interior do aparelho arrefece e dissipa o calor exterior. Os 
minibares que funcionam com esta tecnologia destacam-se 
pela sua elevada potência de arrefecimento e pelo respeito 
pelo ambiente, pois não contêm CFC.

Coleção Spirit

A coleção Spirit é uma seleção dos melhores produtos para 
estabelecimentos com elevada exigência técnica e estética. De 
alta qualidade e com ótimo desempenho, os produtos da 
coleção Spirit combinam design e vanguarda com tecnologia 
de ponta, e são dignos do melhor dos hotéis.

Tecnologa termoabsorção 

É o sistema mais silencioso do mercado (0dB). Indicado para 
climas de média temperatura. Os minibares BTV que trabalham 
com essa tecnologia possuem degelo automático e termostato 
inteligente com sensor de temperatura interna, o que 
proporciona ao hotel uma economia significativa de energia. 
Também com divisórias para garrafas, bandejas ajustáveis   em 
altura e luz interior LED de baixo consumo.

Spiri!COLEÇÃO
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Se pretende tirar o máximo partido possível do minibar, recomendamos que siga escrupulosamente os 
conselhos de instalação e manutenção:

INSTALAÇÃO 

MANUTENÇÃO E POUPANÇA DE ENERGIA

O minibar deve ser colocado sobre uma 
superfície sólida e plana, afastada dos 
pontos de calor (luz solar e superfícies 
quentes) e da humidade.

Os sistemas de refrigeração, situados na 
parte posterior do minibar, requerem uma 
correta ventilação para poder dissipar o 
calor que geram. Para isso, é necessário 
que o ar circule, por uma entrada de ar 
situada debaixo do minibar que percorre 
toda a sua profundidade até alcançar o 
sistema refrigerante e uma saída superior 

É recomendável limpar o minibar com 
regularidade para garantir uma adequada 
manutenção do mesmo, sobretudo se trata 
de um minibar de tecnologia termoelétrica 
com ventiladores, pois caso contrário o seu 
funcionamento ressentir-se-á. Ao limpar o 
minibar, deve desligá-lo da rede elétrica, 

CHÃO

PAREDE

que evacue o ar quente. A melhor forma 
de conseguir uma ventilação adequada 
é respeitar, na instalação do minibar, os 
espaços indicados entre o minibar e a 
superfície onde este é instalado: 6 cm 
nas laterais, 12 cm na parte superior e 11 
cm na parte posterior. Devemos prestar 
especial atenção quando pretendemos 
instalar o minibar dentro de um armário, 
pois neste caso pode ser difícil garantir 
uma correta ventilação, mesmo respeitando 
as distâncias de segurança indicadas 

retirar os alimentos e reitrar as bandejas 
e prateleiras. Depois use um pano húmido 
para limpar o interior. Para realizar 
esta tarefa, não use produtos químicos 
agressivos. Recomendamos que não encha 
o minibar de forma excessiva para garantir
um arrefecimento eficaz e uniforme. Para 

anteriormente e, caso seja possível, instalar 
uma grelha frontal na porta do armário para 
que possa garantir uma boa conservação do 
calor gerado para o exterior.

Caso o minibar não seja instalado 
respeitando estes espaços de 
arejamento, é possível que se danem 
os circuitos elétricos, o que implicará 
uma reduç~åo do rendimento e 
um incremento do consumo diário, 
o que supõe umas condições de
funcionameto que não são ótimas.

que o minibar consuma menos energia 
possível, deve seguir todas as indicações 
de instalação e manutenção que lhe foram 
dadas antes. Também deve ter em conta 
que o minibar consumirá menos energia 
quan o espaço onde foi instalado mantém 
uma temperatura fria.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN MINIBARES

CONSELHOS PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MINIBARES

CONSEJOS DE INSTALACIÓN MINIBARES
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MINIBARES

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE E OPÇÕES

 Não disponível  Incluído de série 
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IT ALASKA
Preto

Branco
28L (mod. 30)
33L (mod. 40)

65 W
0,619 KW-h/24h (mod. 30)
0,630 KW-h/24h (mod. 40)

23 dB
(silencioso)

SILENCE Preto 
porta aço inox.

19L (mod. 20)
32L (mod. 40)

65 W 0,26-0,27 KW-h / 24h 0 dB

T
E

R
M

O
A

B
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R
Ç

Ã
O

WINTER Preto
28L (mod. 30)
35L (mod. 40)

60 W
0,29 KW-h/24h (mod. 30)
0,24 KW-h/24h (mod. 40)

0 dB

WINTER GLASS Preto
28L (mod. 30)
35L (mod. 40)

60 W 0,22 KW-h/24h (mod. 30) 0 dB

SCROLL Preto 45 L 65 W 0,34 KW-h / 24h 28 dB

CO
M

P
R

E
SS

O
R

GLACIAR
Preto

Branco
46 L (mod. 46)
95 L (mod. 95)

85 W 0,26-0,31 KW-h / 24h 39 dB

GLACIAR GLASS Preto 49 L 85 W 0,35 KW-h/24h 39 dB
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Spiri!COLEÇÃO

SERIE ALASKA

SERIE ALASKA

Características

• Tecnologia de Absorção.

• Potência: 65 W.

• Voltagem: 220 V.

• Silencioso.

• Grande capacidade de refrigeração.

• Regulador de energia localizado dentro do
frigobar, para fácil acesso e manipulação.

• Porta reversível.

• Prateleiras reguláveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Opções:

- Acessório kit de panéis.

Dimensões  (alt x larg x prof) mm
512 x 384 x 423
Capacidade: 21 L 
Peso: 11 Kg
Consumo: 0,619 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto e branco

Dimensões  (alt x larg x prof) mm
566 x 441 x 457 
Capacidade: 33 L 
Peso: 15,5 Kg 
Consumo: 0,630 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto e branco

Alaska 40

Alaska 30 Alaska 40
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MINIBARES

Regulador de energia dentro do minibar

Prateleiras reguláveis em altura

Porta reversível

¿POR QUÊ ESCOLHER O ALASKA?

Esta série de minibares é silenciosa, ideal para os 
hóspedes mais exigentes.

O seu design é muito elegante e tem em consideração 
todo o tipo de pormenores para satisfazer as 
necessidades do utilizador: iluminação interior 
através de LEDs de baixo consumo, tabuleiros 
reguláveis   em altura e porta reversível para 
proporcionar maior adaptabilidade ao espaço 
disponível.

Alaska 40
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Spiri!COLEÇÃO

SÉRIE SILENCE

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 65 W.

• Voltagem: 220 V.

• Totalmente silencioso: 0 dB.

• Mais capacidade de arrefecimento, com difusor
sobredimensionado.

• Termóstato oculto na parte posterior, para evitar qualquer
manipulação dos hóspedes.

• Defrost automático.

• Porta reversível.

• Prateleiras reguláveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Opções:

- Acessório kit de painéis

Silence 20

Dimensões (alt x larg x prof) mm
450 x 402 x 350
Capacidade 19 L 
Peso: 9 Kg
Consumo: 0,27 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto. Porta de aço inoxidável

Silence 20

Silence 40

Dimensões (alt x larg x prof) mm
550 x 403 x 435 
Capacidade: 32 L 
Peso: 13,2 Kg 
Consumo: 0,26 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto. Porta aço inoxidável

SERIE SILENCE
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MINIBARES

Porta de aço inoxidável 304

Prateleiras ajustáveis em altura

Porta reversível

PORQUÊ ESCOLHER O SILENCE?

Esta série é uma das mais completas no que se refere 
a funcionalidades: os minibares Silence são 100% 
silenciosos, contam com o certificado de eficiência 
energética A+ que garante um baixo consumo, e 
graças ao seu acabamento em aço inoxidável 304 
são bastante resistentes aos agentes externos.

Silence 40
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TERMOABSORÇÃO
TECNOLOGIA
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MINIBARES

TECNOLOGIA 

TERMOABSORÇÃO

O sistema mais silencioso do 
mercado.

Características

• Nível de ruído: 0dB

• Termostato inteligente com sensor
de temperatura que, além de manter
constante a temperatura interna,
proporciona ao seu hotel uma economia
significativa de energia.

• Defrost automático.

• Separadores de garrafas e altura
ajustável das prateleiras.

• Luz interior LED de baixo consumo.

• Cores: preto e branco.
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SÉRIE WINTER

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 60 W.

• Voltagem: 220 V.

• Totalmente silencioso: 0 dB.

• Maior capacidade de refrigeração, com difusor de alto
desempenho.

• Termostato ajustável.

• Temperatura do refrigerador: 4-10 ºC (dependendo da
temperatura ambiente.

• Defrost automático.

• Porta reversível, troca fácil e rápida.

• Bandejas ajustáveis   em altura.

• Bandejas na porta (somente no mod. 40).

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Ecológico, sem CFC.

• Opções:

- Acessório kit de painéis.

Dimenções (alt x larg x prof) mm
485 x 400 x 385
Capacidade: 26 L 
Peso: 11 Kg
Consumo: 0,29 KW-h/24h
Acabamentos: Preto e branco

Dimenções (alt x larg x prof) mm
555 x 400 x 450 
Capacidade: 32 L 
Peso: 12,5 Kg
Consumo: 0,24 KW-h/24h
Acabamentos: Preto e branco

WINTER 30 WINTER 40

Winter 30 Winter 40

Winter 30 Winter 40
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MINIBARES

PORQUÊ ESCOLHER O WINTER?

Porque se destacam pela grande eficiência energética, 
o que se traduz em grande economia para o hotel.
Os minibares de inverno estão adaptados aos novos 
regulamentos europeus, em vigor desde 2021.
Esta série de minibares é 100% silenciosa, ideal para os 
hóspedes mais exigentes.
O seu design é muito elegante e tem em consideração todo 
o tipo de pormenores para satisfazer as necessidades
do utilizador: iluminação interior através de LEDs de 
baixo consumo, tabuleiros reguláveis   em altura e porta 
reversível para proporcionar maior adaptabilidade ao 
espaço disponível.

Porta reversível

Detalhe das bandejas na porta. Modelo 40

Termostato ajustável dentro.

Winter 30

Winter 40
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SÉRIE WINTER GLASS

Características

• Potência: 60 W.

• Voltagem: 220V.

• Temperatura do refrigerador: 4-10 ºC (dependendo da
temperatura ambiente).

• Totalmente silencioso: 0 dB.

• Defrost automático.

• Porta reversível.

• Porta de vidro temperado transparente com 7 mm de
espessura.

• Bandejas ajustáveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Opções:

- Acessório kit de painéis.

Dimenções (alt x larg x prof) mm
485 x 400 x 385
Capacidade: 28 L 
Peso: 13 Kg
Consumo: 0,22 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Dimenções (alt x larg x prof) mm
555 x 400 x 450 
Capacidade: 37 L 
Peso: 15,5 Kg
Consumo: 0,22 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Winter Glass  30 Winter  Glass 40 
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MINIBARES

Porta reversível

Bandejas ajustáveis em altura

Porta de vidro de 7 mm de espessura

Porque se destacam pela grande eficiência 
energética, o que se traduz em grande economia 
para o hotel.

Os minibares de inverno estão adaptados aos novos 
regulamentos europeus, em vigor desde 2021.

Esta série de minibares é 100% silenciosa, ideal 
para os hóspedes mais exigentes.

O seu design permite que os produtos que contém 
estejam sempre à vista do hóspede, convidando-o 
a consumi-lo.

¿PORQUÊ ESCOLHER O WINTER GLASS?
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SÉRIE SCROLL

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 65 W.

• Voltagem: 220 V.

• Muito silencioso. Nível de ruído: 28dB.

• Defrost automático.

• Grande rendimento.

• Prateleiras interiores separadoras, com prateleira individual
para snacks.

• Com guias deslizantes e tirador de zinco.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

Dimenções (alt x larg x prof) mm
425 x 495 x 485 / 460 sem asa
Capacidade: 45 L
Peso: 12,5 Kg
Consumo: 0,34 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Scroll 

46 



MINIBARES

Puxador central metálico acetinado

Prateleira independente extraível 
para snacks

Grande capacidade de armazenamento

O seu moderno design com abertura de gaveta 
integra-se perfeitamente na decoração do quarto 
onde se instala. Permite poupar espaço e, ao mes-
mo tempo, ter um elemento distintivo ideal para os 
quartos de pequenas dimensões.

As suas divisões incluem uma prateleira para 
snacks que assegura uma experiência ótima para 
o hóspede.

A sua potente tecnologia de absorção garante o 
seu alto rendimento.

¿PORQUÊ ESCOLHER O SCROLL?

Garrafeira com separadores móveis
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COMPRESSOR
TECNOLOGIA
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MINIBARES

TECNOLOGIA 

COMPRESSOR

O sistema que mais arrefece 
em menos tempo. Através 
da compressão de fluidos 
refrigerantes num circuito 
fechado, o interior do 
aparelho arrefece e dissipa 
o calor exterior.

Características

• Grande capacidade de arrefecimento.

• Amigo do ambiente, sem CFC.

• Grande capacidade.

• Cor: preto ou branco.

• Separadores de garrafas e altura
ajustável.

• Luz interior LED de baixo consumo.

• A série Glaciar tem congelador.
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Glaciar 95C

Congelador sem revestimento incluído. (Mod. 46 
e 95C).

Modelos

Glaciar 46 Glaciar 95C

Dimensões (alt x larg x prof) mm: 510 x 430 x 
480
Capacidade: 46L (Frigorí!co 41 L + Congelador 5 L)
Peso: 15 Kg
Consumo: 0,26 KW-h/24h

Acabamentos: Preto e branco
Dimensões (alt x larg x prof) mm: 840 x 480 x 485
Capacidade: 95 L  (Frigorí!co 83 L + Congelador 12 L).
Peso: 23 Kg
Consumo: 0,31 KW-h/24h
Acabamentos: Branco

SÉRIE GLACIAR

Características

• Potência: 85 W.

• Voltagem: 220 ~ 240/50 V

• Temperatura do frigorifico: > 1 ºC.

• Grande capacidade de arrefecimento.

• Regulador de temperatura acessível para o utilizador.

• Congelador nos modelos Glaciar 46 e Glaciar 95C.

• Temperatura do congelador entre -10 ºC e 0ºC.

• Amigo do ambiente, sem CFC.

• Prateleiras reguláveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Porta reversível.

• Modelo 95 com gaveta inferior transparente.

• Opções:

- Acessório kit de painéis (para os modelos 95 e 95C são 
necessários 2).

Glaciar 46

Glaciar 95

Dimensões (alt x larg x prof) mm: 840 x 480 x 485
Capacidade: 95 L
Peso: 23 Kg
Consumo: 0,31 KW-h/24h
Acabamentos: Branco

Glaciar 46
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MINIBARES

Porta de vidro

Iluminação interior com LEDs de 
baixo consumo

Porta reversível

SÉRIE GLACIAR GLASS

Modelos

Glaciar Glass

Dimenções (alt x larg x prof) mm: 535 x 440 x 470 
Capacidade: 49 L 
Peso: 18 Kg
Consumo: 0,35 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Características

• Potência: 85 W.

• Voltagem: 220 ~ 240/50 V.

• Temperatura do frigorífico: 3-10 ºC.

• Grande capacidade de arrefecimento.

• Amigo do ambiente, sem CFC.

• Porta de vidro temperado transparente com 3 mm de espessura.

• Prateleiras reguláveis em altura.

• Iluminação interior com LEDs de baixo consumo.

• Porta reversível.

• Opções:

- Accesório kit de painéis.
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